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This study aims to investigate and understand how clients are created in the encounter 

between professionals and applicants who seeking help for abuse- and addiction treatment at a 

treatment agency  in a medium sized Swedish municipality, and how this process affects the 

client's vision of an effective treatment. Our tool was to use a case study consisting of 

qualitative methods such as interviews with professionals and clients at the treatment agency,  

and a document analysis of the steps in the twelve-step treatment program used by the 

treatment agency, and through these methods gain analyzable results. 

The results, in accordance with the ambition, have been filtered through what is considered to 

be relevant theories, first sociologist Erving Goffman's theory of total institutions and also 

Michael Lipsky's theory of street-level bureaucracy. Both these theoretical frameworks 

provided an opportunity to understand both the professionals and the clients - their motives 

for their actions and the strategies they develop to achieve these motives. 

What has been clarified in the analysis of the empirical data is mainly different adaptation 

strategies used by both clients and professionals and how these strategies create a dynamic 

relationship, leading both to the design and the experience of the treatment set out as 

effective, based on differing interpretations of its meaning. 
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Förord 

Vi vill tacka alla de som gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. Vi har bemötts på ett 

vänligt och välkomnande sätt av alla de personer som varit involverade i studien och som alla har 

varit angelägna att hjälpa till. Utan dessa människor hade studien inte varit möjlig att genomföra. På 

grund av att samtliga informanter blivit lovade anonymitet omnämner vi varken kommunen, 

verksamheten eller de människor som deltagit i studien vid namn men samtliga inblandade vet 

själva vilka de är. Ett extra stort tack vill vi rikta till de klienter som öppenhjärtligt bjudit in till 

samtal och berättat för oss om sina liv, både tunga berättelser om livet med missbruks- och 

beroendeproblematik men även om sina drömmar och sitt hopp inför framtiden. Ni har alla varit en 

fantastisk inspirationskälla!  

Vi vill även tacka vår handledare, Max Hansson, inte bara för goda råd och uppmuntrande ord, utan 

även för att ha härbärgerat den frustration vi stundom känt under arbetsprocessen.  

Oavsett tolkningen av studiens resultat är det för oss viktigt att lyfta att den inte har tillkommit som 

en kritik mot missbruks- och beroendevården som bedrivs på den verksamhet som varit aktuell för 

studien. Vi ställer oss ödmjuka inför verksamheten i sig men framförallt inför den personal som är 

verksam där och som ägnar sina dagar åt att aktivt försöka förbättra människors livssituation. Det är 

ett viktigt arbete och som personalen utför med mycket engagemang, välvilja och värme. Studien 

gör inte anspråk på att erbjuda någon lösning eller några förslag på förändringar. Intentionen har i 

stället varit att skapa en djupare förståelse för den kontext som både personalen och klienterna i den 

aktuella verksamheten befinner sig i och på vilket sätt rollerna som professionell och klient 

påverkar varandra i enlighet med studiens analys. Genom en sådan förståelse skapas en möjlighet 

för en reflekterande praktik, vilket borde vara grunden i allt socialt arbete.  
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1 Inledning 

Under hösten 2011 samt delar av våren 2012 genomförde vi en del av en översyn av en mindre 

svensk kommuns alkohol- och drogsektion. Syftet med översynen var att säkerställa att missbruks- 

och beroendevården i kommunen efterföljde Socialstyrelsens nationella riktlinjer samt att 

möjliggöra en kvalitetssäkring av vården.  

I kvalitativa intervjuer med klienter knutna till kommunens alkohol- och drogsektion efterfrågades 

ett brukarperspektiv på temana tillgänglighet, bemötande, jämlikhet samt effektivitet och 

ändamålsenlighet, inom verksamheten.  

I de klientintervjuer som genomfördes på ett behandlingshem för missbruks- och beroendevård i 

kommunen, framträdde ett tydligt mönster. De intervjuade upplevde i stort att vården de fick var 

effektiv. Trots detta hade samtliga intervjuade flera önskemål och förslag på förändringar som 

enligt dem själva skulle effektivisera deras vårdsituation. Samtidigt menade de att deras egna 

förslag inte behövde tas på allvar då personalen visste bättre än klienterna själva vad dessa behövde 

för att deras behandling skulle vara effektiv. Flera av de intervjuade klienterna uttalade dessutom att 

de från början inte hade trott att behandlingen skulle hjälpa dem, utan att den insikten var något som 

vuxit fram under behandlingstiden med hjälp av motivation från personalen vid 

behandlingshemmet. Samtliga intervjuade klienter ansåg att de själva inte visste vad som var bäst 

för dem. Istället förlitade de sig helt på personalens förmåga att välja den behandlingsform som var 

bäst lämpad för varje enskild klient. Detta indikerar att klienterna inte aktivt försökte skapa den 

förändring som de ansåg vore positiv, utan snarare var passiva mottagare av den vård som av 

professionen ansåg som effektiv. 

Resultaten av den översyn som omtalas ovan födde således tankar, intresse och idéer till denna 

studie. 

1.1 Problemformulering 

Med utgångspunkt i ovanstående väcktes ett intresse för att undersöka orsaken till klienternas 

upplevelse av att den behandling som erbjuds är effektiv, trots att deras egna önskemål inte 

tillgodosågs. Ett antagande är att något sker i mötet mellan klient och socialarbetare då klienten 

slutar att vara individ och i stället kategoriseras och diagnostiseras som klient. Detta har mynnat ut i 

funderingar om hur individer med missbruks- och beroendeproblematik konstrueras i rollen som 
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klient, vilka processer det är som leder fram till konstruktionen samt hur detta påverkar deras 

upplevelse av en effektiv behandling. 

Att en klient är liktydigt med en individ som befinner sig i en beroendesituation framgår av 

Nationalencyklopedins definition av klientbegreppet; ”I modernt språkbruk person med en relation 

som kund, patient, rättssökande eller på annat sätt hjälpberoende, ofta till en fackman” (NE 2012). 

Vi menar att klientbegreppets koppling till hjälpberoendet således kan anses vara allmängiltigt, 

vilket i sig innebär att den som kliver in i rollen som klient samtidigt överlämnar en del av 

beslutsfattandet kring sitt liv och den egna situationen, till en fackman. Att denna fackman fattar 

sådana beslut som ligger i linje med klientens bästa torde vara en självklarhet inom det sociala 

arbetet, som går ut just på att tilldela hjälpinsatser för behövande. Dock kan detta medföra en 

svårighet då det är fackmannen som äger tolkningsföreträde angående vilka hjälpinsatser klienten är 

i behov av, samt även förfogar över tilldelningen av dessa resurser. Frågan är om detta problem 

skulle kunna avhjälpas genom att klientens egna önskemål tas i beaktning då hjälpinsatsernas art 

skall avgöras. Dock visade det sig i den översyn som tidigare gjorts att klienterna själva inte ansåg 

sina egna önskemål som viktiga och således framfördes dessa inte. En möjlig förklaring till 

fenomenet presenters i två artiklar som kommer att presenteras nedan. Orsaken till att de två artiklar 

presenteras redan i detta stycke är att dessa anses sammanfatta och knyta ihop 

problemformuleringen på ett bra sätt. Genom att ta dessa resonemang vidare till 

forskningsöversikten är tanken att påvisa att maktaspekter alltid är närvarande i det sociala arbetet. 

Slutligen knyts dessa resonemang ihop i det teoretiska ramverket som förklarar på vilket sätt 

maktutövning och socialt arbete går hand i hand, samt vilka konsekvenser detta kan få för socialt 

arbete i allmänhet och för analysen av vårt insamlade material i synnerhet.  

I Nordisk alkohol- & narkotikatidsskrift recenserar Runquist (2005), doktorand i socialt arbete vid 

Malmö högskola, Järvinen i boken At skabe en klient – institutionelle identiteter i socialtarbejde. 

Runquist (2005) beskriver Järvinens resonemang om att kategoriseringar är nödvändiga för att vi 

ska förstå den verklighet vi lever i. Vi använder oss enligt Runquist (2005) dagligen av kategorier 

som man/kvinna, läkare/patient, barn/förälder. Dessa kategorier anger såväl individens position som 

vilka förväntningar som finns på rollen. Samma sak gäller i mötet mellan socialarbetare och klient. I 

detta möte konstrueras och diagnostiseras individen till klient och omvandlas till ett fall. Runquist 

(2005) skriver vidare att Järvinen menar att den i dag mest tongivande diskursen gällande 

alkoholmissbruk i dagens samhälle är förnekelsediskursen. Denna diskurs innebär att om en individ 

förnekar att han eller hon dricker för mycket, förnekar att han eller hon förlorat kontrollen över 
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drickandet och förnekar att han eller hon har problem till följd av drickandet, så kan denne ses som 

alkoholist. Behandlingens huvudsyfte blir således att bryta ner förnekandet och få individen att 

erkänna att denne är alkoholist. Behandlingens fokus ligger således snarare på klientens beteende än 

på att förändra dennes livssituation. Dock poängterar Järvinen enligt Runquist (2005) att det är långt 

ifrån alltid som behandlingen resulterar i annat än att klienten erkänner alkoholmissbruk enbart för 

att denne inte vill klassas som en dålig eller omotiverad klient och därmed riskerar att gå miste om 

socialbidrag eller klassas som ovärdig en behandling (Runquist, 2005:358-362).   

Ytterligare en artikel beskriver ett liknande resonemang; I tidskriften Dansk Sociologi (vol. 13 no 2) 

skriver Järvinen (2006) själv i artikeln Mötet mellan klient och system – om forskning i socialt 

arbete, att klienters självförståelse och problemuppfattning till stor del bygger på vilken typ av 

behandlingsform samt vilken del av systemet, de har varit i kontakt med. Återigen visar det på hur 

systemet skapar klienten i den mening att organisationen, institutionen eller projektet har ett system 

av föreställningar och normer om vad det vill säga att tillhöra en viss klientkategori och vad man 

ska göra för att lösa problemen. Om klienterna har en avvikande uppfattning av sina problem och 

sin problemlösning kan de inte i längden hålla fast vid denna. De får anpassa sig och omskriva sin 

uppfattning så att den stämmer överens med de professionellas syn på deras problem och vad 

lösningen på dem är (Ibid). 

Att undersöka hur konstruktionen av klientrollen påverkar klienternas uppfattning om vad som är 

effektivt i en behandlingssituation kan anses av intresse dels för klienterna själva då sådan 

information skulle kunna leda fram till ett separerande av klientens egna intressen och de intressen 

som följer med den konstruerade klientrollen. Då missbruk av alkohol och narkotika inte är 

accepterat av samhället utan anses vara ett socialt problem, innebär det att denna företeelse lyfts 

från en privat nivå och även blir en offentlig angelägenhet (Hübner, 2001). 

Således kan frågan även anses vara av intresse dels för de människobehandlande organisationerna 

och dels sett ur ett professionsperspektiv för de som är yrkesverksamma vid sådana institutioner 

som bedriver missbruks- och beroendevård. En oreflekterad praktik som utgår från institutionella 

ramar och regelverk bidrar snarare till ett reproducerande av maktstrukturer än att vårda och 

behandla.              

Ovanstående visar på de problem som kan uppstå då klienters önskemål negligeras till förmån för 

de standardiserade lösningsalternativ som inte enbart kategoriserar individer utan även kan anses 

skapa klienter. Resultatet av problemformuleringen har mynnat ut i studiens syfte och 

frågeställningar som presenteras under nästkommande rubrik. 
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2 Syfte samt frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur klienternas uppfattning om en effektiv behandling 

påverkas i mötet mellan den professionelle och klienten. 

Följande frågeställningar har använts för att uppnå studiens syfte; 

 Hur beskriver klienterna vid behandlingshemmet en effektiv behandling? 

 Hur beskriver personalen vid behandlingshemmet en effektiv behandling? 

 Förändras dessa föreställningar under behandlingsperioden och i så fall på vilket sätt? 

 Hur kan vi förstå förändringen, om en sådan sker? 

2.1 Forskningsöversikt 

För att få en bredare förståelse och kunskap om det aktuella området har en kunskapsöversikt i form 

av sökningar av tidigare forskning genomförts. Framförallt har sådan litteratur eftersökts som 

beskriver mötet mellan klient och socialarbetare samt sådan litteratur som förklarar hur klienter 

konstrueras och maktutövning inom det sociala arbetet. Förutom att vidga kunskapen och 

förståelsen om forskningsområdet, syftar kunskapsöversikten även till att påvisa hur maktaspekten 

alltid är starkt förbunden med det sociala arbetet. På så vid fungerar kunskapsöversikten även som 

en förlängning och utökning av problemformuleringen.  

Sociologen Greta Marie Skau (2007) skriver i sin bok Mellan makt och hjälp- om det flertydiga 

förhållandet mellan klient och hjälpare, om den balansgång det ständigt innebär att vara verksam 

inom det sociala arbetet. Författaren menar att denna balansgång framförallt består av att det på 

samtliga yrkesverksamma inom det sociala arbetet finns förväntningar om att dessa skall vara lojala 

mot organisationen och arbeta för organisationens bästa, även i de fall då det bästa för 

organisationen går emot vad som antas vara bäst för klienten eller klientens egen vilja (Ibid). 

Skau (2007) menar vidare att klienten vet att denne måste bli en god klient för organisationen 

eftersom detta även innebär att klienten får den hjälp som han eller hon är beroende av. 

Förändringen och anpassningen till en god klient innebär enligt Skau (2007) en process som inte 

bara bidrar till klientens medgörlighet utan även en förändring av klientens självbild. Denna 

förändrade självbild kommer för alltid att vara en del av klientens identitet, även då klienten slutat 

vara klient. Skau (2007) menar således att det är en livshistorisk händelse för varje individ som går 

in i en klientroll då detta innebär en för alltid förändrad självbild (Ibid:16-17).  
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Både klienter och professionella inom det sociala arbetet utvecklar enligt Skau (2007) strategier för 

att klara av den balansgång som båda dessa roller innebär. Författaren menar att det skapas 

konflikter i situationer där tvång, makt och system möter frihet, maktlöshet och individ. Detta 

innebär från de professionellas sida att de ofta själva genomgår en anpassningsprocess där de rättar 

sig efter de regler och normer som organisationen tillhandahåller. Detta innebär att de professionella 

kan luta sig tillbaka på de regelverk de arbetar utefter, istället för att påtala, ifrågasätta och ta strid 

för klienternas intressen (Ibid:16-47). 

Genom ovanstående resonemang framgår att Skau (2007) inte enbart anser att det sociala arbetet 

fostrar goda klienter utan även goda anställda. Dessa goda anställda följer regelverk och normer 

utan att ifrågasätta de behandlingsformer som erbjuds, samtidigt som de besparar sig själva 

extraarbetet ett ifrågasättande skulle innebära (Ibid:16-47). 

Roine Johansson (2007), som inspirerats av Michael Lipskys teorier om street-level bureaucracy, 

(dessa teorier utvecklas under kapitel 3 - Teoretiskt ramverk) menar att det inom det sociala arbetet 

inte finns varken utrymme eller möjligheter att behandla varje enskild individ som just en sådan. 

Detta innebär enligt Johansson (2007) att det är socialarbetarens, eller frontlinjebyråkratens plikt 

och skyldighet att omvandla och reproducera individer till klienter, även om detta innebär ett 

kategoriserande och etiketterande av individer såväl som hur dessa lämpligast behandlas. Johansson 

(2007) menar vidare att det inte bara är frontlinjebyråkratens plikt att skapa klienter av individer 

utan även att få individen att ta till sig den specifika etikett som medföljer kategorin som denne 

placerats inom. Detta förfaringssätt menar Johansson ligger i den byråkratiska organisationens natur 

vilket innebär att det inom dessa ramar inte finns plats för individer med egna önskemål (Ibid). 

Magnus Karlsson, docent och lektor vid institutionen för socialvetenskap på Ersta Sköndal högskola 

och Martin Börjesson, docent i socialt arbete och chef vid FoU-Södertörn (2011) diskuterar i boken 

Brukarmakt - i teori och praktik de oklarheter och frågor som kan uppstå i det dagliga praktiska 

sociala arbetet när brukares delaktighet i verksamheten ska implementeras. Kan det skapa svåra 

situationer för den enskilde hjälparen och hur vet man att det stöd och den vård som ges inte blir 

mindre effektiv med brukarinflytande eller tvärtom? Författarna menar att det förekommer 

professionella okunskaper när det handlar om att motivera brukarinflytande och dess 

implementering då det ofta går emot den professionella fackkunskapen om vad som är rätt och 

fungerar. Karlsson och Börjesson tar även upp de svårigheter som sker i mötet mellan klient och 

personal inom vårdinstitutioner då de kommer varandra nära och skapar en kontinuerlig och 

förtroendeinriktad relation.  Att brukaren hamnar i ett dilemma då denne har svårt att framföra 
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kritik, förslag eller åsikter i sitt eget ärende då de inte vill hamna utanför rollen som en god och bra 

klient och tappa den relation som byggts upp dem sinsemellan (Ibid). 

Ovanstående resonemang kan med fördel kopplas till delar av sociologen Erving Goffmans (1973) 

teorier om totala institutioner. Goffman (1973) menar att klienten redan i det första mötet med 

institutionen fråntas en del av sitt jag genom att behöva anpassa sig till institutionens regler och 

normer. De klienter som anpassar sig bäst efter institutionen anses således som bra klienter. 

Personalen vid institutionen har som huvuduppgift att bevaka och kontrollera att alla i 

klientgruppen gör vad som ålagts dem. De klienter som lyder institutionens regler och anses vara 

bra och duktiga klienter belönas för sin lydnad. Belöningen kan exempelvis vara permissioner eller 

utflykter, vilka kan dras in av personalen om klienten inte sköter sig (Ibid). 

Goffman (1973) menar även, i likhet med Karlsson & Börjesson (2011) att personalen vid 

institutioner ofta hamnar i ett dilemma då de har både klienternas intressen och direktiv uppifrån att 

ta hänsyn till. För att kunna uppnå de organisatoriska kraven skapar personalen referensramar och 

tolkningsscheman som innebär att klienten blir definierad som den stereotypa klient som 

institutionen är ämnad att ta hand om. Dessa referensramar och tolkningsscheman används sedan 

inte bara av personalen utan även av klienterna och syftar till att förklara för klienten varför vissa 

beslut angående dennes behandling tas. Goffman (1973) menar vidare att denna stereotypa 

beskrivning av klienterna innebär ett särskiljande mellan personal och klient som bottnar i social 

kontroll (Ibid). 

Om social kontroll och maktutövning inom institutioner resonerar även Michel Foucault (1986). 

Han menar att maktaspekten alltid är närvarande, oavsett om makten varken är synlig eller 

medveten. Foucault skriver att motstånd krävs från den ena parten för att en maktrelation skall 

kunna uppstå (Ibid). 

Michel Foucaults (1983) resonemang utgår från den pastoralmakt som förr utövades i Sverige men 

som försvann i takt med sekulariseringen. Foucault (1983) menar att pastoralmakten finns kvar men 

att den bytte utseende och utövare genom att den i stället för att finnas i prästerna och kyrkans 

händer, nu ligger i händerna på exempelvis läkare, socialarbetare, poliser, vård- och 

behandlingspersonal samt lärare. Foucault (1983) menar dock att trots att utövarna inte är desamma 

så är syftet med maktutövningen det. I slutänden handlar det inte om något annat än att genom 

vårdande och kontrollerande institutioner kontrollera människor (Ibid). Foucault (1983) menar 
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vidare att den sorts makt som utövas av samhällets kontrollerande instanser är en speciell form utav 

makt då samhällssystemet blivit allmängiltigt och implementerats i medborgarna (Ibid). 

Detta resonemang kan med fördel kopplas till utövande av socialt arbete och Swärd & Starrins 

(2006) resonemang, vilket inom detta fält innebär att klienternas motstånd till samhällets normer 

gör dem till klienter som socialarbetaren har möjlighet att hjälpa, om klienten rättar sig efter de 

regler som socialarbetaren ställer upp. Det sociala arbetet handlar således inte enbart om hjälp. Det 

finns även en tydlig maktaspekt inom det sociala arbetet genom att detta utgår från lagar, rutiner, 

regelverk och normer. Detta innebär i sin tur att klienten som är föremål för det sociala arbetet 

utsätts för maktutövning från de socialarbetare han eller hon kommer i kontakt med. All makt inom 

det sociala arbetet är inte lika tydligt som i det fall då det handlar om att klienten söker bistånd som 

socialarbetaren har makt att bistå, eller avslå. Makt kan även vara osynlig eller förklädd men icke 

desto mindre existerande i dessa fall (Ibid:248-259). 

En kort sammanfattning av den ovan beskrivna kunskapsöversikten, samt ett återknytande till 

problemformuleringen, ger följande; Johansson (2007) menar att det inom en byråkratsikt 

organisation inte finns plats för individer med egna önskemål utan att dessa måste passas in i en på 

förhand bestämd mall (Ibid). Enligt Goffman (1973) görs detta med hjälp av olika strategier som 

innebär inte bara medgörligare klienter, utan även en förändring av klientens självbild (Ibid:66-

69,83-84). I enlighet med Foucaults (1983) resonemang innebär dessa strategier i grunden enbart en 

maktutövning eftersom det handlar om att anpassa klienter genom att använda sig av belöningar och 

sanktioner (Ibid). Järvinen (2006) menar att klienter inte kan hålla kvar vid en självuppfattning som 

går emot de professionellas, om klienten önskar få hjälp (Ibid). Runquists (2005) resonemang 

beskriver hur klienter ibland väljer att erkänna professionens bild som den riktiga, enbart för att bli 

berättigade till hjälpinsatser. Detta trots att de i grund och botten själva inte anser att de har problem 

(Ibid:358-362). Swärd & Starrin (2006) resonerar på liknande sätt och menar att individer blir till 

klienter genom att motsätta sig samhällsnormer. Enbart om klienten är villig till återanpassning blir 

denne erbjuden hjälp (Ibid:248-259). Att bli klient är enligt Skau (2007) en livsavgörande händelse 

eftersom den individ som en gång klivit in i en klientroll alltid kommer att bära den med sig, vilket 

förändrar individens bild av sig själv (Ibid:16-17). Järvinen (2006) menar att klienters uppfattning 

om problemet ofta bygger på vilken typ av behandling denne får och vilken del av systemet som 

klienten är i kontakt med. En klient som kategoriseras som exempelvis missbrukare blir behandlad 

med en färdig mall som anger vad som är bäst för en sådan klient (Ibid). På så vis skapar systemet 

både klienter samt lösningar för dessa. Karlsson & Börjesson (2011) menar att det finns en 
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okunskap i hur brukarmedverkan skall motiveras och implementeras eftersom detta ofta går emot 

vad fackkunskapen anger som effektivt. Det är således en svår balansgång för de som är verksamma 

inom det sociala arbetet, då de måste förhålla sig till både klienternas önskemål som de 

organisatoriska ramarna (Ibid). 

I ovanstående beskrivna forskningsöversikt tydliggörs att maktaspekten är en central och alltid 

närvarande del av det sociala arbetet, vare sig det finns en medvetenhet kring den eller inte. Det 

tydliggörs även att maktaspekten är en central och alltid närvarande del av det sociala arbetet, vare 

sig det finns en medvetenhet kring den eller inte. För att vidare förstå på vilket sätt makten används 

samt vilka strategier som finns att tillgå, både för klienterna och de professionella för att hantera 

detta, kommer vissa delar av forskningsöversikten att utvecklas ytterligare för att kunna utgöra 

studiens teoretiska ramverk (se rubrik 3 – Teoretiskt ramverk). Dessförinnan kommer studiens 

uppbyggnad kort att presenteras under nästkommande rubrik. 

2.2 Disposition 

Efter denna första presentation av bakgrunden till studien, dess syfte, problemformulering och 

frågeställningar samt forskningsöversikten, redogörs för det teoretiska ramverk som användas i 

studiens analytiska delar.  

Detta åtföljs av ett metodkapitel som innefattar såväl beskrivning av de metodologiska 

tillvägagångssätten som en förklaring och motivering till varför de aktuella förfaringssätten ansetts 

lämpliga. 

Efter metodkapitlet följer en presentation av den material som samlats in, såväl intervjuer som 

dokument.  

Slutligen kommer en analys av det insamlade materialet, kopplat till tidigare forskning och den 

teoretiska referensramen att presenteras. Detta åtföljs av en slutsats och slutdiskussion. Även förslag 

till fortsatt forskning inom området återfinns i avslutning av studien.   
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3 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket utgörs av två huvudsakliga teoretiska perspektiv som är en naturlig 

utveckling av resonemang som återfinns i forskningsöversikten. Dels Michael Lipskys (1980) teorier 

om street-level bureaucracy och dels Erving Goffmans (1973) teorier om totala institutioner. Under 

nästkommande två rubriker kommer dessa teorier därför att utvecklas och fördjupas för att kunna 

utgöra en för studien lämplig teoretisk referensram.  

3.1 Lipsky och frontlinjebyråkrater 

I studien används Lipskys (1980) definition av street-level bureaucrats som ofta får översättningen 

frontlinjebyråkrater. Författaren menar att en sådan kännetecknas av att denne är en offentlig 

tjänsteman som har direktkontakt med medborgare. Frontlinjebyråkraten har enligt författaren 

regelverk och ramar att förhålla sig till, samtidigt som de inte är detaljstyrda. På grund av att 

frontlinjebyråkrater verkar inom verksamheter som inte är detaljstyrda betyder detta att varje 

frontlinjebyråkrat har ett visst handlingsutrymme att förfoga över (Ibid:3,5,9). 

Med handlingsutrymmet medföljer enligt Lipsky (1980) flera negativa aspekter eftersom detta inte 

alltid används för att strida för klientens bästa. Vad som kan anses som positivt är att varje 

frontlinjebyråkrat har möjligheten att bedöma hjälpbehovet hos varje specifik klient. Då människor 

är olika är det omöjligt att använda sig av färdiga manualer och detaljstyra det sociala arbetet. 

Dubbelheten ligger dock i att just detta fenomen inte endast innebär ett maktutövande av 

frontlinjebyråkraten utan att denne, för att klara av sitt arbete, är tvungen att sortera in klienten i ett 

fack för att kunna avgöra vilken typ av hjälp denne skall erbjudas. För att frontlinjebyråkraten skall 

klara av sitt arbete måste denne således anpassa de klienter som sticker ut eller inte riktigt passar in, 

vilket i sin tur innebär att en avskalning av det individuella är nödvändigt. Författaren menar att 

klienter ofta upplever den egna situationen som unik och speciell och att de därför ofta har egna 

idéer om hur deras specifika behov kan uppfyllas. För frontlinjebyråkraterna är det dock omöjligt 

att behandla varje enskild klient utefter unika och individuella önskemål. För att klara av att möta 

organisationens krav på det arbete som bedrivs måste frontlinjebyråkraten således anpassa klienten 

för att passa in i de organisatoriska ramarna och de lösningar som dessa erbjuder (Ibid:59ff, 63). 

Detta innebär ofta att frontlinjebyråkraten måste utveckla olika strategier för att å ena sidan klara av 

de krav som finns på verksamheten i form av ekonomiska förutsättningar och mål, och å andra 

sidan de krav som klienterna ställer på verksamheten (Ibid:3, 15, 59ff, 69). Den viktigaste strategin 

och något som enligt Lipsky (1980) även är frontlinjebyråkratens plikt gentemot organisationen är 
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att konstruera varje hjälpsökande individ i rollen som klient, vilket innebär att det individuella 

ersätts sedan med en generell klientroll och en medföljande förklaring av den klientkategori som 

klienten tilldelats. Detta innebär i sin tur att varje klient anses kunna behandlas med standardiserade 

ramar som gjorts upp utefter en förutfattad bild av kategorin (Ibid:59ff). 

Konstruktionen av klienter menar Lipsky (1980) handlar framförallt om att lära klienten vad som 

förväntas av denne. Frontlinjebyråkraten har mandat att dela ut såväl belöningar som sanktioner för 

att exemplifiera vad som anses vara ett gott respektive dåligt uppförande. Dessa belöningar består 

ofta av möjlighet till permissioner och utflykter för de klienter som visat prov på gott uppförande, 

medan desamma förnekas de klienter som uppvisat motsatsen. Ytterligare ett sätt att få klienten att 

förstå vad som förväntas av denne är det faktum att frontlinjebyråkraterna har möjlighet att 

strukturera den kontext klienten befinner sig i. Det är således frontlinjebyråkraten som bestämmer 

agendan för hur interaktionen mellan denne och klienten skall se ut. Detta menar Lipsky (1980), 

möjliggör ett kontrollerande av de beteenden klienten kan uppvisa som svar på interaktionen då 

slumpmässiga faktorers påverkan minimeras inom en hårt strukturerad kontext (ibid:59-64). 

Lipsky (1980) menar vidare att desto mer involverad klienten är i organisationen, desto större blir 

den psykologiska påverkan av klientens självbild. Författaren menar att i ju större utsträckning en 

individ varit i beroendesituation gentemot en välfärdsorganisation, desto mer tenderar dessa att se 

sig själva som oförtjänta av hjälpen eller helt enkelt glada att överhuvudtaget få någon hjälp alls. 

Sådana institutioner som totalt dominerar klienternas vardag menar Lipsky (1980) utövar det största 

inflytandet på klienternas självbild. Dessa institutioner lär inte bara ut klientrollen utan belönar även 

de som lyckas spela den bäst i form av att uppträda i linje med hur en klient ur den specifika 

kategorin bör uppträda. När klienten väl blivit stämplad som klient av en specifik kategori sänder 

detta signaler till samhället att klienten är avvikande och således behöver bli behandlad på ett sådant 

sätt. Lipsky (1980) menar att dessa klienter med tiden tar till sig bilden av sig själva som avvikare 

(Ibid:66-67). 

De flesta som arbetar som frontlinjebyråkrater gör detta för att de har eller har haft en önskan om att 

hjälpa människor och göra något bra för samhället. Dock menar Lipsky (1980) att det inom 

organisationerna ofta inte finns utrymme för att göra detta på det sätt som frontlinjebyråkraten själv 

anser är bäst på grund av regelverk och organisatoriska ramar. För att frontlinjebyråkraten skall 

kunna fortsätta att verka inom sitt område krävs det således att denne utvecklar strategier för att 

klara av att förhålla sig till både regelverken och klienternas förväntningar och krav. En av dessa 

strategier är den ovanbeskrivna processen att anpassa individer till klienter för att på så sätt finna 
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legitimitet i det arbete som utförs. Detta innebär även att frontlinjebyråkraten måste frångå sina 

egna mål för arbetet och istället sätta upp sådana mål som de rimligtvis kan uppnå inom den 

organisatoriska ramen. Det betyder att när frontlinjebyråkraterna når fram till de på förhand 

uppställda målen kan de se sitt arbete som meningsfullt genom att klienterna har fått tillgång till den 

bästa vård som kan erbjudas. Ytterligare en strategi för frontlinjebyråkraten är att helt enkelt 

hänvisa tillbaka till organisationens regler när de blir ifrågasatta och inte låtsas om det 

handlingsutrymme de har (Ibid:81-83).  

Att frontlinjebyråkraterna är verksamma inom socialt arbete på grund av en vilja att hjälpa och 

verka i klienternas intresse är även ett rådande och generellt antagande som Lipsky (1980) menar 

har visat sig vara ett av effektfullt instrument för kontroll. Genom att hävda att de beslut som fattas 

för klientens räkning är för dennes bästa blir det således även legitimt att avfärda klienters önskemål 

som oansvariga eller inte representativa för klientens bästa (Ibid:118-119). 

Frontlinjebyråkraterna har inte enbart som arbetsuppgift att representera organisationen, konstruera 

individer till klienter och få dessa att anpassa sig för att kunna behandlas med standardiserade ramar 

De har även som uppgift att fördela organisationens resurser på ett sådant sätt som innebär att 

resurserna räcker till alla hjälpbehövande. Enligt Lipsky (1980) väljer frontlinjebyråkraterna ofta att 

hänvisa klienter som anses kräva extra resurser till andra organisationer eftersom detta innebär en 

mindre kostnad för organisationen, samtidigt som klienten inte vänds ryggen (Ibid:132). 

3.2 Goffman och totala institutioner 

Ovanstående resonemang förklarar frontlinjebyråkraters strategier för att i mötet med hjälpsökande 

individer göra dem till klienter. För att vidga perspektivet och få en mer fullständig bild av hur detta 

påverkar de hjälpsökande används Erving Goffmans (1973) teorier om vad som händer i mötet 

mellan klient och professionell på totala institutioner.  

I boken totala institutioner, beskriver Goffman (1973) vad som händer när individ blir till klient och 

på vilket sätt detta tar sig uttryck i mötet mellan klient och professionell. Goffman (1973) menar att 

en institution är ett ställe där det regelbundet pågår aktivitet av ett särskilt slag. Institutionen tar 

medlemmarnas tid och intressen i anspråk och utgör på det sättet deras värld. Författaren menar att 

sådana institutioner är inneslutande och att detta ofta markeras med höga murar eller staket. Centralt 

för totala institutioner är att alla aspekter av de intagnas liv alltid utförs på samma plats och under 

samma auktoritet. De intagnas aktiviteter utförs dagligen tillsammans med andra intagna som alla 

måste göra samma saker. Alla dessa faser i det dagliga livet är noggrant planerade i förväg för att 
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överlappa varandra samt påtvingade genom formella regelverk. Dessa påtvingade aktiviteter 

utformas för ett enda syfte, att uppfylla institutionens officiella målsättningar. Det viktigaste draget 

hos den totala institutionen menar Goffman (1973) är att mänskliga behov behandlas genom en 

byråkratisk organisation (Ibid:13-15). 

Denna beskrivning av en total institution innebär enligt Goffman (1973) i realiteten en idealtyp, det 

vill säga ett slags måttstock med hjälp av vilken verklighetens totala institutioner begripliggörs. 

Författaren menar att huruvida en institution kan anses som total, inte beror på om de lever upp till 

de kriterier han ställer upp för dessa utan snarare i hur hög grad. Det är inte heller nödvändigt att 

institutionen lever upp till alla de kriterier han räknar upp för att kunna anses som total. Ofta 

markeras den totala institutionens avskildhet från omvärlden med murar, stängsel eller staket. Detta 

behöver dock inte alltid vara fallet utan den totala institutionen kan vara inneslutande i och med 

andra faktorer (Ibid:13-19). 

Ytterligare ett antagande som görs av Goffman (1973) angående den totala institutionen är att varje 

sådan har ett institutionellt tankeschema. Så snart en nyintagen anländer till institutionen sätts dessa 

tankescheman i verket genom att personalen vid institutionen redan från början har en tanke om 

vilken slags människa den nyintagne är. Denna uppfattning grundar sig på att den nyintagne fysiskt 

befinner sig på en institution vars syfte är att behandla en viss sorts människor (Ibid:65-67). 

För att få den totala institutionen att fungera krävs att personalen överför detta tankeschema till de 

intagna och får dem att anamma de moraliska principer som råder vid institutionen. Detta görs 

enligt Goffman (1973) genom att på ett klart och tydligt sätt göra åtskillnad på personalen och 

klienterna och kategorisera dem som två stereotypa idealbilder och således även två totalt olika 

typer av människor. Den idealbild som representeras av personalen innebär ett antagande om att 

denna kategori av människor står för normalitet och god moral, samtidigt som de intagna antas vara 

immoraliska och avvikande. För att uppnå denna implementering av institutionens moraliska 

principer i de intagna krävs enligt Goffman (1973) att man differentierar handlingar som antingen 

bra eller dåliga. De intagna som underkastar sig reglerna, blir goda klienter och utför sådana 

handlingar som ses som positiva blir därför belönade för sitt goda uppförande medan de handlingar 

och det beteende som klassas som dåligt blir sanktionerat. Makten att dela ut belöningar och 

sanktioner ligger i händerna på personalen och är således den mest avgörande skillnaden mellan 

personalen och de intagna. Detta är enligt Goffman (1973) även ett sätt för personalen att 

möjliggöra att de intagna styr sig själva då det på en institution inte finns möjlighet till kontroll över 
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de intagna dygnet runt. Detta gör att gruppen med intagna blir mer lätthanterlig och att personalen 

kan fungera som dirigenter med hjälp av belöningarna och sanktionerna (Ibid:66-69,83-84). 

Vidare menar Goffman (1973) att ju mer terapeutisk och mindre ”förvarande” institutionen är, desto 

mer kommer den intagne att konfronteras med utbildad personal som hävdar att dennes förflutna 

varit ett misslyckande som den intagne själv är skyldig till. Den intagne uppmuntras således att öva 

sig i att acceptera denna syn på sig själv och tanken på att han eller hon måste ändra sin bild av sig 

själv för att kunna bryta kedjan av misslyckanden. Detta övandet sker enligt Goffman (1973) med 

hjälp av arrangerade bekännelser från den intagne, ofta i form av gruppterapier men även i privata 

sessioner (Ibid:110-111). 

Det är enligt Goffman (1973) inte ovanligt att de intagna i viss mån försöker skydda sin självbild 

och slippa ta till sig den etikett som medföljer vistelsen på institutionen. Den intagna kan göra detta 

genom att hävda att denne inte alls är så illa däran som det verkar, eller att de misslyckanden i den 

intagnes förflutna som ligger till grund för vistelsen på institutionen egentligen är någon annans fel. 

Exempelvis kan den intagne skylla på en dålig barndom eller andra faktorer som han eller hon själv 

inte har kunnat påverka. Kontentan av resonemanget är att det ligger i personalens intresse att 

misstro dessa livsberättelser eftersom de utgör ett hinder för den intagnes insikt om att personalen 

vet vad som är bäst för den intagne. För att få den intagne att ta till sig institutionens syn på denne 

måste personalen kunna påvisa för den intagne att grunden för hans påståenden är falska och att han 

inte är den han utger sig för att vara (Ibid:111-114). Personalen är enligt Goffman (1973) de som 

har tolkningsföreträde gällande den intagnes psykiska bakgrund och genom att kunna isolera olika 

händelser och skeenden i den intagnes förflutna som orsaker till vistelsen på institutionen samt 

dokumentera och journalföra dessa blir denna bild legitim och kommer således även att följa den 

intagne även efter att institutionsvistelsen är avslutad (Ibid:113-115). 

Denna avskalning av personligheten som sker vid intagning vid en total institution kräver enligt 

Goffman (1973) att den intagne använder sig av olika personliga anpassningsstrategier för att 

komma tillrätta med de kränkningar av jaget som avskalningen medför. Den första strategin innebär 

att den intagne drar sig undan och blir apatisk. En annan strategi är den håra och omedgörliga linjen 

som innebär att den intagne öppet utmanar institutionen genom att vägra samarbeta med personalen. 

En tredje strategi är den som Goffman (1973) benämner som kolonialisering och som innebär att 

den intagne använder sina erfarenheter från världen utanför som en referenspunkt för att påvisa att 

det är bättre att leva på institutionen än i samhället utanför. Den intagne kan även använda sig av 

vad författaren benämner som omvändelse, vilket innebär att den intagne verkar ta över personalens 
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syn på honom eller henne och således spelar rollen som den perfekta intagne. Det är enligt Goffman 

mest troligt att den intagne inte använder sig utav enbart en av dessa strategier utan istället väljer 

strategi efter situation för att på så vis uppnå den mest önsvärda effekten och maximala möjligheter 

(Ibid:49-53). 

Att använda sig av olika strategier för att skapa maximala möjligheter för sig själv inom 

institutionen kallar Goffman (1973) för sekundär anpassning. Goffman (1973) menar att den 

sekundära anpassningen innebär att den intagne agerar på ett sådant sätt att det kommer att gagna 

honom eller henne själv. Detta innebär således att en klient kan använda sig av en viss strategi vid 

ett visst tillfälle för att uppnå ett visst ändamål (Ibid:135-142). 

Genom att använda båda dessa ovan presenterade teorier skapas en dynamik i förståelsen för både 

klienterna och de professionella, vilket anses av vikt för att uppnå studiens syfte.   
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4 Metod 

I detta kapitel kommer samtliga av studiens metodologiska överväganden samt tillvägagångssätt att 

presenteras. Kapitlet innehåller även rubrikerna tillförlitlighet samt etiska överväganden.  

4.1  Fallbeskrivning 

Den behandlingsverksamhet som valts är ett HVB- hem för män över 18 år med missbruks- och 

beroendeproblematik. HVB- hemmet är beläget några kilometer utanför centrumet av en mindre 

svensk stad och tar emot maximalt 16 klienter samtidig. Verksamheten fokuserar på sådan 

missbruks- och beroendeproblematik som är relaterad till alkohol och narkotika och behandlar 

således inte andra typer av beroenden såsom exempelvis spel och matmissbruk. Dock anser man på 

verksamheten att de behandlingsmetoder som används där är verksamma mot alla typer av 

missbruk. Detta gäller framförallt den obligatoriska tolvstegsbehandlingen som anses fokusera på 

själva beroendepersonligheten. Övriga behandlingsformer som bedrivs på verksamheten är kognitiv 

beteendeterapi (KBT), psykodynamisk samtalsterapi, motiverande samtal (MI- samtal), aggression 

replacement training (ART), friskvård, massage, avslappning, motivationsgrupper, akupunktur, 

föreläsningar och social träning.  

Dessa ovan övriga presenterade behandlingsformer används för att behandla vad som vid 

verksamheten benämns som sidoproblem, exempelvis fobier, aggressioner, smärta, ångest och oro. 

För missbruks- och beroendeproblematiken, det så kallade huvudproblemet, erbjuds den ovan 

nämnda tolvstegsbehandlingen. Den tolvstegsbehandling som bedrivs på verksamheten presenteras i 

helhet under rubrik 5.1 – Dokument. 

4.2 Forskningsmetod 

För att uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar har valet fallit på den kvalitativa 

fallstudien. Fallstudien är enligt Denscombe (2011) ingen metod i sig utan snarare en strategi som 

innebär att man väljer flera olika metoder för sin datainsamling för att på så vis få djup i sin 

forskning. Fallstudien är kvalitativ till sin art då den riktar fokus mot relationer och processer, samt 

ger ett holistiskt perspektiv (jfr. Ibid:59-73). 

Detta tillvägagångssätt innebär att forskaren har en möjlighet att se verkligheten som något 

subjektivt. Det innebär en tro på att varje enskild individ, utefter sin egen förförståelse och sina 

egna tolkningar samt sociala och kulturella faktorer konstruerar sin verklighet. I enlighet med detta 
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synsätt finns det således inget objektiv sanning utan snarare har varje individ sin egen individuella 

uppfattning av vad som är sant, baserat på ovanstående faktorer.  

Studien är således inte av experimentell art då variablerna inte går att kontrollera i sådana 

undersökningar som inbegriper människor i en kontext. Enligt Merriam (1994) är en fallstudie 

framförallt lämpad när det handlar om att få en fördjupad förståelse samt en utökad kunskapsbas för 

att hantera kritiska problem som är av praktisk natur. Detta innebär att fokus i en fallstudie ligger på 

process samt kontext, snarare än resultat och specifika variabler. Syftet med ett sådant metodval 

handlar mer om att upptäcka än att bevisa. Med hjälp av den fördjupade förståelsen som fallstudien 

ger kan man sedan förbättra den dagliga praktiken (Ibid:9-10).  

Yin (2007) menar att fallstudien generellt är att föredra då forskaren ställer sig frågor om hur eller 

varför något sker, samt då det är omöjligt att kontrollera variabler (Ibid). Detta stämmer väl överens 

med både studiens syfte samt dess frågeställningar.  

Utmärkande för fallstudien är enligt Denscombe (2011) att denna forskningsmetod lägger fokus på 

en enda eller några få enheter. Att avgränsa sig tydligt till en eller ett fåtal enheter ger mer 

insiktsfulla resultat om enheterna i kontexten än vad som varit möjligt med en större undersökning, 

exempelvis via enkät, som riktar sig till ett större antal enheter (Ibid:41-42). Denna fallstudie 

avgränsar sig till att undersöka och beskriva hur två (2) professionella samt fyra (4) klienter vid en 

specifik behandlingsverksamhet för missbruks- och beroendeproblematik uppfattar den kontext de 

befinner sig i, hur mötet formar klienter såväl som professionella, samt att försöka förstå varför 

detta sker. Det finns således en tydlig avgränsning i studien i form av sex (6) informanter på en (1) 

specifik behandlingsverksamhet.  

För studien anses detta förfaringssätt vara det lämpliga då syftet innebär en förhoppning om 

förståelse för ett fenomen som skulle kunna ha betydelse för den vård som ges vid missbruks- och 

beroendeproblematik vid den aktuella behandlingsverksamheten. Samtidigt är det ett aktuellt och 

nutida fenomen som undersöks och där variablerna är omöjliga att kontrollera. Även detta pekar på 

att en fallstudie är det förfaringssätt som är att föredra (jfr. Merriam, 1994:23).  

Fallstudier kan enligt Backman (1998) vara både beskrivande (deskriptiva), undersökande 

(explorativa) och förklarande (Ibid:47-49). Denna studie kan anses uppbära delar av dessa samtliga 

tre drag, genom att dels beskriva fallet, förklara de processer och skeenden som äger rum i 

kontexten, samt att undersöka hur detta påverkar klienterna och de professionella.  
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Metodvalet anses även vara det lämpliga då det inte enbart är intervjumaterial som är av intresse 

utan även en analys av sådana dokument som beskriver den behandling som ges vid 

behandlingshemmet. Framförallt sådana dokument som beskriver tolvstegsprogrammet som 

används vid behandlingshemmet skall analyseras och kopplas samman med intervjumaterialet.  

Under de rådande omständigheterna för studien ansågs det omöjligt att göra deltagande 

observationer, trots att detta hade kunnat vara att föredra för en djupare förståelse av det studerade 

fenomenet. Dock fastslogs det tidigt att en observation som syftar till att synliggöra vad som händer 

i ett möte mellan professionell och klient, samt se förändringar över tid, hade gått utanför vad som 

varit möjligt med hänsyn till studiens tidsmässiga ramar. Med ovanstående motivering valdes 

således denna metod bort (jfr. Robson, 2011:321). 

4.3 Litteratursökning samt tillvägagångsätt 

För att få en bredare kunskap om ämnet för studiens fokus har sådan litteratur samlats in som 

beskriver liknande forskning samt sådana styrdokument som ligger till grund för verksamhetens 

arbete. Även sådan litteratur som hanterar teorier och metoder har samlats in.  

Den tidigare forskningen har framförallt samlats in genom sökningar i universitetsbibliotekets 

databaser. De aktuella databaserna är Libris, Sociological Abstract, Social Services Abstracts och 

Psycinfo. För att hitta denna litteratur har sökorden klientanpassning, klientskapande, makt, 

missbruks- och beroendevård, institution, gräsrotsbyråkrat/frontlinjebyråkrat, behov, effektivitet 

använts, samt samma sökord med trunkering samt motsvarande sökord på engelska då detta varit 

möjligt. Sökningarna resulterade i ett stort antal artiklar och böcker. Efter en första scanning av 

de träffar som uppkom på sökorden konstaterades att flera av dessa inte var relevanta för studien 

varför dessa förkastades. De arton (18) böcker och en (1) artikel samt fyra (4) otryckta källor 

som togs vidare genomgick en grundligare granskning för att säkerställa att de var relevanta för 

studien. 

För att skapa en bredare förståelse av vad som ingår i ett klassiskt tolvstegsprogram har sökningar 

gjorts på sådan information som beskriver detta. Orsaken till att tolvstegsprogrammet ansetts vara 

centralt och av större vikt än de övriga behandlingsformerna var att denna form av behandling är 

obligatorisk för alla de klienter som vistas på den aktuella behandlingsverksamheten. 

Tolvstegsprogrammet som bedrivs på verksamheten presenteras i sin helhet under rubrik 5.1 – 

Dokument.  
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Ett möjliggörande av en förståelse för det fenomen som studien ämnar undersöka samt en analys av 

det insamlade materialet krävdes ett sökande efter sådan litteratur som omfattar beskrivningar av 

teoretiska perspektiv som är relevanta för att analysera materialet utifrån studiens syfte. Under 

arbetsprocessen gång utformades tanken om att använda två (2) olika teoretiska perspektiv. De som 

ansågs mest relevanta och som valdes ut var Erving Goffmans (1973) teorier om totala institutioner 

samt Michael Lipskys (1980) teorier om street-level bureaucracy. Således avgränsades sökningen 

till att omfatta enbart dessa teorier. Orsaken till att den äldre versionen av Lipsky (1980) använts 

och inte den nyare utgåvan från 2010 är att den äldre är den som oftast står att finna i referenslistor 

för liknande forskning, samt att den teoretiska delen inte har förändrats. Den nyare utgåvan 

innehåller ytterligare ett kapitel men detta har inte ansetts vara av värde för studien varför den äldre 

originalutgåvan använts. 

4.4 Metoder för insamling av material 

För den största delen av empirinsamlingen valdes den kvalitativa intervjun som metod. Orsaken var 

framförallt att en kvalitativ intervju enligt Ryen (2004) är subjektiv och individualistisk. Det finns 

ingen enhetlig syn på frågorna och syftet med en sådan intervju är att få en förståelse för den 

intervjuades egen referensram och sanning. Detta för att uppnå fördjupad förståelse för en specifik 

persons eller grupps upplevelser (Ibid:92‐93). En kvalitativ intervju är den intervjuform som utövar 

minst styrning av undersökningspersonen. I stället eftersträvar en sådan intervju att låta 

intervjupersonen själv påverka samtalets utveckling (Holme & Solvang, 1997:99). 

För de kvalitativa intervjuerna författades två (2) olika intervjuguider. Orsaken till detta var att det 

inte ansågs fruktbart att ställa samma frågor till både de klienter och de professionella som deltog i 

intervjuer. För samtliga intervjuer med de professionell låg intervjuguide ett (1) till grund (se bilaga 

3) och för samtliga klientintervjuer låg intervjuguide två (2) till grund (se bilaga 3).  

Intervjuguiderna utformades så att frågorna saknade fasta svarsalternativ, vilket gav intervjuaren 

möjlighet att ställa följdfrågor på de uppkomna svaren. Denna typ av intervju görs då forskaren har 

en bild av vilken typ av information som man önskar uppnå genom intervjun. Då 

svarsmöjligheterna vid sådana intervjuer är öppna får informanterna möjligheten att framföra 

subjektiva åsikter om frågorna. Detta förfaringssätt kännetecknar enligt Kvale & Brinkman en 

semistrukturerad, kvalitativ intervju (Kvale & Brinkman 2009:19).  

För att intervjuerna skulle bli så informativa som möjligt, beslutades att endast en (1) intervjuare 

skulle utföra varje intervju. Syftet var att få informanten att känna sig så bekväm som möjligt under 
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intervjun samt att undvika att informanten skulle känna sig utsatt eller i underläge och istället skapa 

en så jämlik grund som möjligt för att på så vis skapa en känsla av samtal i stället för intervju. 

Intervjuerna genomfördes på den aktuella behandlingsverksamheten. Varje intervju bandades och 

varade i mellan 20 och 40 minuter. Intervjuerna transkriberades sedan för noggrann genomläsning 

och analys av båda forskarna.  

4.5 Innehållsanalys av dokument 

För att få en djupare förstålse av innehållet i tolvstegbehandlingen har en innehållsanalys använts. 

Detta har gjorts med hjälp av den strategi som Martyn Denscombe (2009) beskriver och vars syfte 

är att avslöja vad texten framställer som relevant, vilka prioriteringar som texten ger uttryck för, 

värderingar som framförs genom texten samt hur dessa idéer hänger samman (Ibid:308). Den 

strategi som Denscombe beskriver innebär att texten bryts ner i mindre enheter för utarbetning av 

relevanta kategorier och/eller nyckelord, kodning av enheterna i överenstämmelse med 

kategorierna, beräkning av enheternas förekomst i texten samt slutligen en analys av enheternas 

förekomst i texten samt enheternas förhållande till andra enheter i texten (Ibid:307-308). 

4.6 Urval 

Det urvalsförfarande som använts för studien har utgått från ett icke- sannolikhetsurval då varken 

samtliga klienter eller personal på verksamheten blivit tillfrågade att deltaga i en intervju. 

Holme & Solvang (1997) beskriver ett icke- sannolikhetsurval som att det inte bygger på 

slumpmässighet (Ibid:183). Urvalet har gjorts på det behandlingshem som är aktuellt för denna 

studie. Bland klienterna på behandlingsverksamheten har stratifieringar gjorts. Framförallt handlar 

stratifieringen om tiden som klienten har vistats på behandlingsverksamheten. Orsaken är att de 

klienter som nyligen anlänt till verksamheten och som således inte skapat några djupare relationer 

med de yrkesverksamma skulle ha svårare att uttala sig om den process som antas äga rum i mötena 

mellan klient och professionell, och som denna studie riktar fokus mot.  

Bland de klienter som vistats på verksamheten under minst fyra månader skedde sedan ett urval 

baserat på självselektion. Orsaken till detta var att det var omöjligt att intervjua alla de klienter som 

levde upp till det tidskriterium som satts upp.  

Även för intervjuerna med de professionella användes ett icke-sannolikhetsurval. Orsaken till detta 

var att forskarna redan genom tidigare erfarenheter hade kännedom om verksamheten. För att 

intervjuerna skulle bli så informativa som möjligt användes således ett subjektivt urval vilket 
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innebär att de professionella som intervjuades handplockades av forskarna. Martyn Denscombe 

(2009) menar att ett subjektivt urval ger forskaren fördelen att kunna närma sig individer som på 

god grund kan antas ha kvaliteter som gör dem relevanta för undersökningen. Att medvetet välja ut 

de individer som skall ingå i undersökningen menar Denscombe (2009) är att föredra då forskaren 

har tidigare kännedom om det fenomen som skall undersökas eftersom denne då kan fokusera på de 

individer som troligen kan generera den mest värdefulla informationen (Ibid:35-36). 

Kriterierna för att uppfylla urvalskravet för de professionella var att dessa skulle vara 

yrkesverksamma på behandlingsverksamheten, vara delaktiga i klienternas behandlingssituation 

samt väl insatta i verksamhetens organisatoriska ramar, regelverk och normer. Ytterligare ett 

kriterium var att de professionella som intervjuades skulle ha dokumentationsansvar samt mandat 

att fatta sådana beslut som påverkar klienternas situation. Även att de professionella som 

intervjuades hade en nära och kontinuerlig kontakt med klienterna vid verksamheten ansågs viktigt. 

4.7 Tillförlitlighet 

Varje kvalitativ forskningsprocess är unik och det är således omöjligt att genom regler och 

procedurer säkerställa validitet (Patel & Davidsson, 2003:102‐104). 

I en kvalitativ studie är syftet att tolka och förstå innebörden av värderingar, att upptäcka företeelser 

och beskriva uppfattningar. Detta innebär att begrepp så som validitet och reliabilitet får en annan 

innebörd än i en kvantitativ studie, där dessa saker kan säkras medhjälp av teoriunderbyggnad, bra 

mätinstrument samt noggrannhet i själva mätningen. I en kvalitativ studie avser validiteten i stället 

hela forskningsprocessen. Att få olika svar på samma frågor innebär inte i en kvalitativ studie att 

undersökningen har låg reliabilitet, utan endast att generaliserbara resultat inte kan uppnås, vilket 

inte heller är meningen med en kvalitativ studie då det är subjektiva tolkningar och upplevelser som 

undersöks och efterfrågas. Validitet och reliabilitet är i en kvalitativ studie inte knutet till enbart 

själva datainsamlingen, utan handlar snarare om hur väl forskaren förmår tillämpa och använda sin 

förståelse genom forskningsprocessen. Detta görs genom att forskaren skaffar sig tillräckligt bra 

underlag för att kunna göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld (Patel & Davidsson, 

2003:102‐104).  

Trots att validiteten inte helt klart kan säkerställas i denna typ av undersökning så finns det trots allt 

vissa förfaringssätt som är att föredra. Ett av dessa är triangulering som innebär att man samlar data 

inte bara på ett sätt utan använder sig av flera olika metoder (Patel & Davidsson, 2003:104). Vidare 

har fler forskare, i detta fall två (2), studerat materialet, både enskilt och gemensamt, för att jämföra 
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tolkningarna av materialet och för att på så vis kunna synliggöra variationer. För att läsare av 

studien själva ska ha möjlighet att bedöma tolkningarnas trovärdighet, består presentationen av det 

insamlade materialet av dels egenförfattad text som utgår från intervjuerna, men även av citat från 

de intervjuade för att informationen inte skall förlora styrka eller ryckas ur sitt sammanhang. Detta 

är enligt Patel & Davidsson (2003) det bästa sättet att presentera intervjuresultat i en kvalitativ 

studie (Ibid:105-106) 

Under hela arbetsprocessen, såväl den praktiska som författandet av texten, har etiska överväganden 

gjorts för att minimera risken för bristande forskningsetik. Under hela processen har en löpande 

kommunikation och handledning med handledare funnits angående studiens metodologiska delar 

samt för att få de bästa förutsättningarna för ett professionellt arbete med studiens genomförande 

och textens utförande.  

Den metod för datainsamling som använts har varit relevant förstudiens syfte och utformningen av 

metoden har följt det förfaringssätt som är att föredra vid utförande av semistrukturerade intervjuer. 

Vad som skulle kunna ses som en svaghet i undersökningen är det faktum att de informanter som 

tillfrågats i enlighet med vad en kvalitativ studie innebär, har gett subjektiva svar baserade på 

personliga tolkningar av de frågor som de ombetts besvara. Detta innebär att trots att 

urvalsprocessen har varit lämplig för undersökningen kan det dock inte garanteras att 

undersökningens resultat går att applicera på en större grupp eller med hjälp av den dra några 

generella slutsatser. Detta har dock inte heller varit ett syfte. 

Det faktum att klienterna genom självselektion anmält intresse kan ha påverkat undersökningens 

resultat. Det kan hävdas att de klienter som kommer med i urvalet genom ett sådant förfaringssätt 

inte nödvändigtvis är representativa för populationen. Dock handlar det i kvalitativa intervjuer om 

att undersöka den enskilda informantens subjektiva upplevelser som bygger på de egna tolkningarna 

och den egna förförståelsen (jfr. Robson, 2011:280). Är man intresserad av att dra generella 

slutsatser är ett sådant urvalsförfarande därför inte att föredra. Dock hade intervjuresultaten inte 

blivit mindre subjektiva med ett annat urvalssätt vilket innebär att det för denna studie varit lämpligt 

att använda det aktuella urvalsförfarandet. Den information som består av sammanställning av 

intervjuerna och citat är således att tolkas som tillförlitlig då de endast är subjektiva upplevelser 

informanten blivit ombedd att tala om. 

I sådana sammanhang där tillförlitlighet diskuteras bör även påtalas att det finns en medvetenhet om 

den så kallade intervjuareffekten. Detta innebär enligt Denscombe (2009) att människor svarar olika 
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beroende på vem som ställer frågorna. Framförallt handlar det om intervjuarens kön, ålder och 

etniska ursprung. Denscombe (2009) menar vidare att det finns vissa aspekter av vårt jag som inte 

går att ändra på, trots försök att få den intervjuade att känna sig bekväm nog att ge ärliga svar. 

Författaren menar att hur artig, punktlig, neutral eller lyhörd intervjuaren än är så finns det alltid 

delar som inte går att dölja under en intervju som sker ansikte mot ansikte. Förutom de redan 

tidigare nämnda aspekterna som kön, ålder och etniskt ursprung handlar det enligt Denscombe 

(2009) även om yrkesstatus. Det finns således alltid en risk att den som deltar i en intervju väljer att 

svara på ett sådant sätt som han eller hon tror att intervjuaren vill (Ibid:244-245).  

Med utgångspunkt i ovanstående är det omöjligt att bortse från forskarnas egen påverkan på de 

resultat som framkommer i studien. Med tanke på forskarnas yrkesinriktning är det således svårt att 

hävda att de intervjuade klienterna gett objektiva svar och inte på något sätt likställt forskarna med 

de yrkesverksamma på verksamheten som rör sig inom samma yrkesområde.  

Viktig är även medvetenheten om att detta inte enbart gäller för de intervjuade klienterna utan även 

att de intervjuade professionella kan ha påverkats av forskarna, samt att de professionella samtidigt 

kan ha haft särskilda motiv till att svara på ett visst sätt då dem och den verksamhet de arbetar för 

varit föremål för studien. Alvesson & Deetz (2000) menar att deltagarna i en forskningsintervju ofta 

har för avsikt att ge ett gott intryck vilket således anses ge sådana intervjuer en positiv 

snedvridning, genom att svaren snarare kan ge uttryck för en idealbild än en realistisk sådan. Det 

kan innebära att yrkesverksamma har anledning att hålla igen på kritiken av den egna verksamheten, 

eftersom de har ett personligt ansvar för det arbete de utför. Vidare menar Alvesson & Deetz (2000) 

att det kan vara svårt att i intervjuer med professionella skilja de intervjuades egna åsikter från 

verksamhetens offentlig formulerade åsikter eftersom dessa är starkt knutna till den intervjuades 

yrkesroll (Ibid:83-85). 

Fortsättningsvis är det värt att poängtera angående studien är även att den inte utger sig för att vara 

något av en sanning utan endast vår tolkning av vad som kan anses vara rimligt. Med detta inte sagt 

att studien saknar i värde utan enbart att sanning är ett begrepp som vi inte vill använda då varje 

enskild individ har sin egen förståelse och tolkning av vad som är sant eller inte. Vad som anses 

vara sant i dag kan lika självklart kullkastas i morgon. Samtidigt är sanning ett relativt begrepp som 

ingen individ kan påstå sig äga rätten att definiera, varför vi noggrant vill understryka att varje 

enskild läsare bör göra sin egen bedömning och tolkning av det material som presenteras i studien.   
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4.8 Etiska överväganden 

För att säkerställa god forskningsetik genom hela processen för studien har de forskningsetiska 

principer som ligger till grund för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning använts. 

Forskningsetik handlar framförallt om hur forskaren tar hänsyn till de individer som deltar i 

och/eller berörs av den kunskap som genom forskningen produceras (Vetenskapsrådet, 2012A) 

(Vetenskapsrådet, 2012B). 

Den mest grundläggande principen är vad som omnämns som integritetskravet och innebär som 

namnet antyder att integriteten för de individer som medverkar i studien inte får bli kränkt. Detta 

skall säkerställas genom att forskaren följer de fyra huvudkrav som springer ur det grundläggande 

integritetskravet. Dessa fyra krav är följande; informationskravet, som har uppnåtts genom att 

samtliga av de som medverkat i studien fått information om studiens syfte, både muntligt och 

skriftligt (se bilaga 1). Samtyckekravet som har uppnåtts genom att samtliga medverkande har efter 

att de fått information om studiens syfte, haft möjlighet att tacka nej till att medverka. Samtliga av 

de som valde att tacka ja har blivit informerade om att de när som helst kan avbryta sin medverkan 

utan att behöva motivera varför samt att de inte behövt svara på frågor som det ansett sig ovilliga att 

svara på. Denna information har samtliga medverkande fått både muntligt och skriftligt. De som 

valt att medverka har samtliga undertecknad sitt frivilliga deltagande (se bilaga 2) och även fått 

information om att detta dokument på intet sätt är bindande eller har inneburit ett tvång att 

genomföra sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet, som har uppnåtts genom att samtliga 

medverkande blivit informerade om att ingen obehörig kommer att få tillgång till det råmaterial som 

samlats in i form av intervjuer. Endast forskarna har haft tillgång till detta material. Samtliga av 

deltagarnas namn har i studien fingerats eller utelämnats helt. Sådan information som skulle kunna 

röja deras sanna identiteter har inte presenterats. I de fall då citat har innehållit sådan information 

som ansetts vara avslöjande har denna information lyfts från citatet, dock utan att för den skull 

rycka citatet ur sitt sammanhang eller göra innehåller mindre relevant. Nyttjandekravet, som har 

uppnåtts genom att samtliga medverkande blivit upplysta om att den empiri som samlats in enbart 

varit avsedd för denna studie och således inte kommer att figurera i andra sammanhang (jfr. 

Vetenskapsrådet, 2012 C:7-14). 

Den etiska aspekt som framförallt tagits i beaktning för övervägande har varit den om anonymitet. 

Då de professionella som intervjuats har uttalat sig i sina yrkesroller som representanter för en 

offentlig verksamhet kan det inte anses oetiskt att lämna ut varken deras, kommunens eller 

verksamhetens namn. Detta ställningstagande har gjorts med utgångspunkt i Merriams (1994) 
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resonemang om att etiska frågeställningar ligger längs en skala vars grund är hur pass offentligt det 

uttalade eller observerade kan anses vara. Merriam (1994) menar således att i forskning i den ände 

av skalan där offentliga personers offentliga beteende återfinns löper forskaren minst risk för etiska 

övertramp (Ibid:190-191). Dock har bedömningen gjorts att ett omnämnande av dessa skulle göra 

det svårare att garantera de intervjuade klienternas anonymitet, varför samtliga deltagare har fått 

förbli anonyma.  

 

Vidare kan tilläggas angående anonymiteten för de intervjuade klienterna är att trots att dessa givit 

sitt samtycke, både muntligt och skriftligt, blivit upplysta om studiens syfte samt hur det insamlade 

materialets användning, har det varit av yttersta vikt att skydda deras identiteter. Från början 

sammanställdes varje enskild intervju för att sedan presenteras separerade från varandra. Orsaken 

till detta var framförallt att det blev en tydlighet i presentationen samt att det ansågs enklare för 

läsare att själva se de variationer och/eller likheter som framkommit i svaren. Dock arbetades detta 

kapitel om för att om möjligt skydda klienternas anonymitet ytterligare för att försäkra att ingen av 

de professionella på verksamheten skulle ha en möjlighet att identifiera en specifik klient. Trots att 

klienterna som tidigare nämnts varit väl medvetna om studiens syfte och givit sitt samtycke till att 

medverka går det inte helt att säkerställa att dessa varit medvetna om vilka eventuella konsekvenser 

detta kunnat få för deras relationer till de professionella, om en sådan identifiering blivit möjlig. För 

att undvika detta har intervjuresultaten från de fyra (4) intervjuade klienterna i stället sammanställts 

under teman för att ytterligare säkerställa att ingen sådan information som framkommer kan 

härledas till en specifik klient. 

 

Av yttersta vikt var att säkerställa att inga ledande frågor ställdes eller att de intervjuade svarade på 

ett sådant sätt som skulle kunna få negativ konsekvenser för dem eller starta processer som vi inte 

kunnat stå för. Därför utformades intervjuguiderna på ett sådant sätt att frågorna var neutrala och 

det enbart var subjektiva svar som efterfrågades. De svar som uppkom ifrågasattes inte och 

intervjuerna var utformade som ett samtal där de medverkande fick berätta om sina upplevelser av 

den behandling som bedrivs på verksamheten (se bilaga 3). Avsikten var inte att diskutera med de 

medverkande och således lades inga egna värderingar in i frågorna som ställdes. Vissa svar ombads 

informanter att utveckla, men aldrig på ett sådant sätt att alternativ eller valmöjligheter 

presenterades. De informanter som inte spontant kunde utveckla sina svar pressades inte att göra 

detta utan många gånger blev ”vet inte” svaret på detta. Dessa frågor lämnades således och togs inte 

upp igen för att undvika att informanten svarade på ett sådant sätt som inte stämde överens med ett 
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naturligt och spontant svar. Risken för ha styrt informanternas tankar för att i efterhand ifrågasätta 

behandlingen eller verksamheten anses således minimal. Om det trots allt skulle visa sig att någon 

av informanterna i efterhand gjort detta anser vi att detta är något som gjorts på eget bevåg och av 

eget intresse då det inneburit ett eget sökande efter kunskap om alternativa möjligheter då sådana 

inte alls har omtalats eller presenterats för dem. Har detta skett så anser vi dock att detta kan komma 

att ses som något positivt då det innebär en kunskapsutveckling som i framtiden eventuellt kan leda 

till en större medvetenhet om brukarmedverkan. 

 

Värt att poängtera är även det faktum att samarbetet med kommunen varit väl inarbetat sedan 

tidigare i och med den översyn som gjorts där (denna presenterades kortfattat i inledningen) samt att 

detta samarbete redan från början innebar att denna studie skulle göras som en förlängning av 

översynen.  

 

Det är även värt att nämna att ingen av de intervjuade klienterna har uttalat sig negativt om varken 

verksamheten, personalen på denna eller kommunen, snarare tvärt om. Inte heller har de 

professionella som intervjuats gjort negativa uttalanden om klienterna på verksamheten. Det 

material som samlats in genom intervjuerna och presenteras i studien är således inte uttalat på ett 

sådant sätt som skulle kunna skada enskilda individer. Ett applicerande av en specifik teori kan 

således ge en möjlighet för tolkning av intervjuresultaten. Denna tolkning är dock enbart en av flera 

möjliga, beroende på vilket teoretiskt perspektiv som anläggs. Detta har även tydliggjorts för 

samtliga medverkande och ytterligare en gång känns det angeläget att påpeka att studien inte gör 

anspråk på att uttrycka en sanning, utan enbart en tolkning.  
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5 Presentation av insamlat material 

Empiripresentationen består av tre delar. Inledningsvis kommer de tolv stegen i 

tolvstegbehandlingen att presenteras. Orsaken är att denna behandling omtalats frekvent i 

intervjuerna och således blir det tydligare att förstå den empiri som utgår från intervjuerna om den 

underbyggs med kunskap om tolvstegsbehandlingen.  

Presentationen av det material som utgår från intervjuerna har delats upp i två separata stycken. Det 

första stycket är resultatet av de intervjuer som genomförts med de professionella vid verksamheten 

och det andra stycket är resultatet av intervjuerna med klienterna. 

Orsaken till att dessa skiljs åt är att det blir tydligare för läsare att jämföra resultaten av intervjuerna 

om dessa presenteras väl avgränsade från varandra för att sedan förenas under rubrik 6 – Analys.  

5.1 Dokument 

Tolvsteget är en av de vanligaste behandlingsformerna inom missbruks- och beroendevården i dag 

inom socialtjänstens verksamheter (Socialstyrelsen, 2012). Denna behandlingsform används även 

på den behandlingsverksamhet som är aktuell för denna studie. Behandlingen innehåller tolv olika 

steg som varje klient måste ta sig igenom i sin strävan mot nykterhet och drogfrihet. Denna del av 

behandlingen är därför obligatorisk på behandlingsverksamheten och anses vara en välfungerande 

behandlingsform ur ett evidensbaserat perspektiv. För att ge studiens läsare en möjlighet att till fullo 

förstå det material som samlats in genom intervjuer och som presenteras under nästföljande 

rubriker, 5.2 - Intervjuer med de professionella samt 5.3 - Intervjuer med klienter, inleds avsnitten 

med en presentation av de tolv stegen i en klassisk tolvstegsbehandling. Även de avsteg från den 

klassiska tolvstegsbehandlingen som bedrivs på behandlingsverksamheten beskrivs. Det talas om 

denna behandlingsform i samtliga av de presenterade intervjuerna vilken innebär att läsaren då bör 

ha en viss förkunskap om vad denna behandlingsform innebär.  

Modellen innebär att alla som genomgår behandling för missbruks- och beroendeproblematik skall 

genomgå samtliga tolv steg. På den behandlingsverksamhet där studien genomförts har 

tolvstegsbehandlingen fått lösare ramar i och med att alla steg inte nödvändigtvis måste göras i den 

ordningen de från början är uppställda (detta gäller dock inte de första tre stegen som alltid måste 

följa den förutbestämda ordningen), samt att de religiösa inslagen har tonats ned. Listan är hämtad 

från Anonyma Alkoholisters hemsida. 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att våra liv hade blivit ohanterliga. 
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2. Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd. 

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi uppfattade 

Honom. 

4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan. 

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och 

innebörden av dem. 

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 

7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister. 

8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och var beredda 

att gottgöra dem alla. 

9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem 

eller andra. 

10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel. 

11. Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan 

vi uppfattade Honom - varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och 

styrka att utföra den. 

12. När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi 

föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra 

angelägenheter. 

Källa: Anonyma Alkoholister, 2012 

5.2 Intervjuer med de professionella 

För tydlighetens skull har de intervjuer som gjorts med de professionella separerats från de 

intervjuer som gjorts med klienter i presentationen. Orsaken är framförallt att det är viktigt att 

kunna knyta de respektive svaren till professionella eller klienter då detta är viktigt för analysen. 

Det är dessutom viktigt att kunna skilja de intervjuade professionellas svar från varandra eftersom 

dessa innehar olika typer av anställningsformer som gör att deras åsikter och uppfattning går isär på 

flera punkter, vilket även framkommer i följande intervjupresentation. För att på ett tydligt sätt 

markera vem av informanterna som är knuten till specifika uttalanden har dessa namngetts. Namnen 

är fingerade, Gösta och Erik heter således i verkligheten något helt annat. 

5.2.1 Gösta & Erik 

Gösta uppbär anställning som behandlingsansvarig på den aktuella behandlingsverksamheten och 

har varit anställd sedan start och även innan det på en annan verksamhet som inom kommunens regi 
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arbetat med missbruks- och beroendevård. Gösta har tidigare bakgrund inom psykiatrin. Han 

beskriver själv sina arbetsuppgifter som att han har det övergripande ansvaret för 

behandlingsinnehållet samt fungerar som ett bollplank för övrig personal. Gösta säger sig även vara 

något av en ledare i personalgruppen genom att vara en ”övergripande ansvarsfigur”. Gösta är 

utbildad inom addiktologi (läran om besattheten av tvångsmässiga psykologiska och kemiska 

beroenden) och arbetar framförallt med tolvstegsgruppen.  

Erik uppbär anställning som föreståndare på verksamheten och har gjort detta under en period som 

överstiger tio år. Erik beskriver sin huvudsakliga arbetsuppgift som att leda personalen på 

verksamheten.  

Det är viktigt att i texten skilja på de svar som Gösta och Erik ger är att dessa har olika positioner 

inom verksamheten och således även olika ansvarsområden och uppgifter. Då Gösta är 

behandlingsansvarig talar denne mycket om just behandlingen och dess positiva sidor medan Erik 

som arbetar som föreståndare har en till viss del en annan syn på behandlingen jämfört med Gösta.  

Erik beskriver syftet med behandlingen på verksamheten på följande sätt; 

”Förändring skulle man kort och gott kunna säga. Att flytta fokus från någonting 

negativt till någonting positivt, i detta fallet då en återetablering till samhället som 

på sätt och vis de har stått utanför under en ganska lång tidsperiod och en återgång 

till ett mer normalt sätt i vardagliga ögon. Tillbaka till en vardaglig 

vardagssituation. Utan droger som påverkar i negativ riktning då. Tillbaka till 

boende, jobb, sysselsättning, knyta kontakter, återetablera andra sociala nätverk 

med familjemedlemmar, barn och föräldrar” (Erik) 

Gösta beskriver behandlingen på verksamheten som holistisk och väldigt bred. Han säger även att 

de behandlingsformer som erbjuds på verksamheten troligtvis är bredare än vad som är önskvärt 

och spretar lite för mycket men att det på verksamheten finns ett behov av bredd; 

”behandlingen är väldigt holistisk, den går in på alla områden i en människas liv. 

Vi försöker behandla våra klienter inom alla områden. En helhetslösning så att 

säga” (Gösta) 

Orsaken till detta är enligt Gösta att de klienter som skrivs in på verksamheten ofta lider inte bara av 

missbruks- och beroendeproblematik, utan även av sådant som Gösta kallar för ”sidoproblem”. För 

dessa sidoproblem som tar sig uttryck i exempelvis ilska, ångest och fobier finns behandlingsformer 

som exempelvis KBT, ART och psykodynamisk samtalsterapi. Dessa behandlingsformer fokuserar 

således enligt Gösta inte på missbruks- och beroendeproblematiken som är själva huvudproblemet. 
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För denna problematik erbjuds tolvstegsbehandlingen som är en obligatorisk del av vården på 

verksamheten.  

Även Erik talar om de olika behandlingsformer som erbjuds på verksamheten. Han utrycker sig inte 

som att de olika typerna av behandling används för att behandla huvudproblem eller sidoproblem. 

Däremot menar han att grundstommen i behandlingen är tolvstegsprogrammet som beskrivs som en 

konfrontativ gruppbehandling och att denna kan kompletteras med andra typer av behandling om 

det anses nödvändigt. Dock menar Erik att man på verksamheten hyser en stark tilltro till den 

positiva förändring som sker när klienter stöttar och hjälper varandra i grupp, samt i vardagliga 

situationer som uppstår på verksamheten.  

Tolvstegsbehandlingen som bedrivs på verksamheten utgår från AA:s tolvstegsprogram och har 

enligt Gösta många drag av den så kallade klassiska tolvstegsbehandlingen. Det innebär att det finns 

en tydlighet i arbetet med de tolv stegen och att själva innebörden av de tolv stegen inte kan 

frångås. Däremot har tolvstegsbehandlingen som bedrivs på verksamheten fått lösare ramar genom 

att tiden för behandlingen varierar från klient till klient, samt att stegen kan genomgås i en något 

modifierad ordning. Detta gäller dock inte steg ett, två och tre som enligt Gösta är själva grunden 

för behandlingen och därför inte kan frångås; 

”Sen jobbar vi ju ganska strikt från början, väldigt tydligt klassiskt tolvstegsinriktat 

va… du ska på nåt sätt… du måste nånstans förstå problemet vilket är hela 

fundamentet i första steget och då jobbar utifrån uppgifter och redovisning kring 

det och sedan jobbar vi med andra och tredje steget och sedan släpper vi det lite 

och sedan differentierar vi lite utifrån person till person (…)” (Gösta) 

Orsaken till att Gösta anser att tolvstegsbehandlingen är effektiv mot missbruks- och 

beroendeproblematik är att den riktar sig till alla delar av vad Gösta kallar för 

beroendepersonligheten. Övriga anledningar till varför just den metoden anses lämplig att använda 

beskriver Gösta är egen erfarenhet av att behandlingsformen fungerar, samt att den är 

evidensbaserad säger han. Dessutom förklarar Gösta att ytterliga en aspekt av varför 

tolvstegbehandlingen används är att denna behandlingsmetod är väl inarbetad och att den därför 

känns bekväm för personalen; 

”(…) jag hade jobbat inom det redan och jag kände mig bekväm med det och jag 

kände mig bekväm också i det här att människor reagerar ganska positivt på denna 

typ av behandling utifrån att den är både kunskaps och känslomässig va” (Gösta) 
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Tolvstegsbehandlingen anses således även utav Gösta utgöra själva grundstomen i den behandling 

som bedrivs på verksamheten och på frågan om vilka de positiva resultaten av behandlingen kan 

vara svarar Gösta följande; 

”Allt ifrån total drogfrihet och väl fungerande i samhället till att få en något bättre 

livssituation, något högre värdighet i livet. Ett gott behandlingsresultat i mina ögon 

kan vara att man kanske fortfarande har bekymmer med droger eller med sin 

livssituation, men att man kan säga att mitt liv har blivit bättre i dag än det var 

innan jag kom in på (behandlingsverksamheten, förf. anm.), jag har lite mer 

välmående, lite bättre kontakt med min familj, jag har lite mer värdighet och 

självinsikt” (Gösta) 

Gösta menar att de klienter som genomgår behandling på verksamheten har en stor chans att uppnå 

dessa positiva resultat genom att de får med sig väldigt mycket verktyg för att klara sin vardag och 

livföring efter avslutad behandling.  

Erik har ett lite annorlunda synsätt på behandling kontra effektivitet. Medan Gösta talar mycket om 

de positiva effekterna av tolvstegsbehandlingen så menar Erik i stället att det viktigaste inte är den 

faktiska behandlingsformen utan att möta klienten på ett bra sätt där just denne befinner sig. Att 

personalen är duktig på att se varje enskild klients behov och skapa en form av terapeutisk allians är 

enligt denne det absolut viktigaste för att behandlingen skall kunna bli effektiv; 

”(…) uppvisar klienten då motivation så spelar det inte så stor roll vilken metod vi 

använder för då blir det en effektiv behandling oavsett (…) för effektiviteten är ju 

det som träffar klienten och det han tar till sig. Så det är svårt att mäta effektivitet i 

tid och metod” (Erik) 

En effektiv behandling kännetecknas av Erik av att klienten efter en tid skall kunna bygga en egen 

plattform att stå på. En plattform som skall kunna växa sig större och bli starkare än den var när 

klienten först kom till verksamheten. Genom detta menar Erik att klienten kan växa, bli tryggare 

och kunna lämna verksamheten med tillräckligt många och bra verktyg för att klara av att 

upprätthålla sin drogfrihet utanför verksamhetens väggar. Erik menar att man på verksamheten 

lyckas bra med att uppnå detta mål då ungefär hälften av de som genomgått och slutfört behandling 

på verksamheten klarar av sin drogfrihet utanför verksamheten.  

Dock är det inte alla klienter som får chansen att genomgå denna behandling då Gösta säger att det 

finns tillfällen då de har valt att tacka nej till en klients önskemål om inskrivning på verksamheten. 

Orsaken till detta beskrivs enligt följande; 
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”(…) upplever vi att det finns för grava, kanske psykiska problem… detta är ju 

såklart skitsvårt att ställa en sån diagnos redan vid första besöket va, men det 

händer ju nån gång ibland att vi redan där tackar nej, inte direkt i ansiktet till 

personen va men vi är väldigt tydliga och ärliga och pratar om vad som ändå är 

minimikravet på att fungera här inne, vad vi förväntar oss att man ska ställa upp på 

när man är här…” (Gösta) 

Efter detta första möte får den sökande individen gå hem och fundera på om denne anser att 

verksamheten kan erbjuda den hjälp som individen eftersöker. Denne får även med sig scheman och 

regler hem för att avgöra om dessa är något som individen kan tänka sig att rätta sig efter vilket är 

ett krav för att få genomgå behandling på verksamheten. 

För de individer som kommer till verksamheten finns en speciell procedur som alla går igenom. Det 

handlar om att man vid ett första möte gör en screening av individen för att se om denne är lämplig 

som klient och om verksamheten kan tillgodose de behandlingsbehov som denne har. Anses 

individen som lämplig att bli klient så skriv denne in. Under en två veckor lång introduktionstid 

görs sedan en utredning av klientens behandlingsbehov.  

Erik berättar även att utöver denna introduktion som ges av personalen får varje klient även en 

fadder vid inskrivningen. Denna fadder är en av de andra klienterna som befinner sig på 

verksamheten och syftet med detta är att faddern skall hjälpa till att skola in de nya i systemet. 

Förutom detta är det viktigt att klienten under sin första tid på verksamheten fokuserar på sig själva 

och den nya situationen. Av den anledningen blir klienten fråntagen sin telefon under den första 

veckan. På så sätt menar Erik att klienten lättare kan fokusera på varför de är på verksamheten samt 

anpassa sig till den nya strukturen och den ”värld” som finns innanför verksamhetens väggar.  

Gösta berättar hur viktigt det är att klienterna är medvetna om de regler och ramverk som finns på 

verksamheten och rättar sig efter dessa. Orsaken till detta beskrivs som att det dels är viktig för att 

hålla ihop gruppen och skapa en harmoni på verksamheten, dels är det även viktigt för att klienten 

inte skall bli förvirrad eller chockad över vad denne förväntas göra under vistelsen på 

verksamheten.  

Enligt Gösta händer det sällan att klienter motsätter sig någon del av behandlingen eftersom de allra 

flesta redan från början är angelägna om att ta emot hjälp; 

”En del är ju väldigt förberedda och väldigt sådär att de lägger sig platt nästan… 

hjälp mig, jag tar emot vad som helst va…det är ni som får hjälpa mig nu…jag har 

försökt själv, jag klarar det inte själv” (Gösta) 



32 

 

Även Erik delar åsikten om att klienten för det mesta ställer upp på de regler som finns redan från 

början. När de inte gör det så har Erik ansvar för att hålla vad han själv beskriver som 

”uppsträckningssamtal”. Under dessa samtal får Erik gå in och tydligt markera och sätta gränser. 

Syftet är enligt han själv att få klienterna att rätta sig i ledet. Eftersom det är Erik som sitter med in- 

och utskrivningsrätten menar han att han har en annan relation till klienterna än vad övrig personal 

har. På grund av detta anser Erik att klienterna förmodligen beter sig annorlunda mot honom än mot 

övrig personal vid verksamheten. Trots detta beskriver Erik sin relation till klienterna som 

avslappnad och okonstlad. Han menar att förutom ledning av personalen är han även med varje dag 

på ”golvet”. Detta innebär att Erik är med på morgonmöten, tittar på tv med klienterna och möter 

dem i alla de vardagliga situationerna som är en del av den miljöterapeutiska behandlingen på 

verksamheten.  

Gösta säger att det ibland händer att klienter har tankar och idéer om sin behandling men att det då 

aldrig handlar om att denne vet vad han eller hon vill ha eller behöver. Snarare handlar det om att 

denne har en åsikt om vad denne inte vill ha eller behöver; 

”En del kanske har idéer om att det där vill jag INTE göra va, det där är obekvämt 

för mig va… och så råkar vi ha det som nåt obligatoriskt” (Gösta) 

Erik säger också att det ibland finns vissa klienter som är väldigt negativa till att ingå i en grupp 

men att detta ofta enbart beror på rädslor och osäkerhet. Men då detta är obligatoriskt på 

verksamheten är det nödvändigt för personalen att hitta strategier för att förmå klienten att delta; 

”(…) eftersom vi nu med milt tvång tvingar dom till dom här bitarna eftersom det 

här ingår… så vill du vara här hos oss så måste du underkasta dig dom här sakerna” 

(Erik) 

Sådan motvilja mot att genomgå en del av den obligatoriska behandlingen löses på verksamheten 

genom att motiverande samtal där personalen återigen förklarar för klienten vad som gäller under 

behandlingsperioden. Gösta menar även att orsaken till att de för de motiverande samtalen är att de 

själva vet bättre än klienten vad denne behöver; 

”Det handlar ju hela tiden om att vi är ganska tydliga och jag skulle vilja påstå inte 

flummiga i det, utan vi är ganska tydliga i det här att det är vi som bestämmer 

utifrån att vi faktiskt vet bättre än klienten många gånger, exakt såhär säger jag ju 

inte till klienten men det vi menar är att vi många gånger vet bättre när det gäller 

deras egna möjligheter att utvecklas och hur man tar nästa steg” (Gösta) 

En av de strategier som används på verksamheten för att motivera klienter till behandling är att 

använda sig utav vad Gösta benämner som parallellklienter. Detta innebär att när en klient motsätter 
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sig behandling plockar personalen fram exempel som gör gällande att klienten inte är ensam i de 

tankar och de tvivel denne känner. Klienten får således höra en historia om hur en tidigare klient 

sagt precis samma saker och tvivlat, men som bestämde sig för att trots allt göra ett försök med 

lyckat resultat som utfall.  

Genom att lirka med klienten och säga att denne skall försöka under en period menar Gösta att de 

flesta brukar gå med på det och efter ett tag ändrar åsikt om den del av behandlingen de tidigare 

motsatt sig. Gösta menar att övertalning och lirkande är det enda verktyg de har för att få klienten 

att ändra åsikt eftersom det inte handlar om någon tvångsvård (vissa klienter har dock blivit dömda 

till kontraktsvård genom kriminalvården men det är inte behandlingsverksamhetens uppgift att 

tvinga klienterna till behandling. Förf. anm).  

Att behandlingen är frivillig poängteras även av Erik som säger att det absolut viktigaste är 

klientens egen vilja. Det förekommer därför inget tvång på verksamheten och klienten tvingas inte 

till att ingå i gruppen innan denne känner sig redo för detta.  

Gösta medger dock att det finns vissa polisiära drag i verksamheten då de är dem som ansvara för 

in- och utskrivningar samt provtagning. De klienter som inte sköter sig eller följer reglerna får som 

ett första led ett "uppsträckningssamtal" som framförallt hålls av Erik då denna har det övergripande 

ansvaret för verksamheten. Om detta inte fungerar är utskrivning av klienten det alternativ som 

finns att tillgå. Gösta menar att anpassning av klienten är det första och ett av de viktigaste stegen in 

i verksamheten. Gösta menar att det dock är vanligast att klienten efter samtal förändrar sitt 

beteende och att de ofta uttalar sig positivt om detta i ett senare skede; 

”De gånger vi säger såhär så blir det ett bra utfall tillslut (…) klienten säger att det 

var skönt att ni satte press på mig” (Gösta) 

Erik för ett liknande resonemang; 

”(…) de flesta skulle jag vilja säga då ändrar uppfattning och tycker att det är ju bra 

det här…tack för att du tvingade mig liksom att gå på AA eller NA” (Erik) 

Trots att personalen för det mesta lyckas motivera klienten till att förändra en negativ inställning 

eller beteende så finns det gånger då bedömningen görs att klienten inte är redo att genomgå 

behandling och således får lämna verksamheten. Gösta menar att trots att deras behandling är bred 

så går det inte att tillgodose alla klienters behov och i sådana lägen kan klienten inte stanna på 

verksamheten utan blir uppmanad att söka behandling på annat håll. Dock påpekar Gösta 

svårigheter med detta förfarande; 
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”Klienten har ett val, har en rätt att söka annat, säga nej…sedan vet ju både du och 

jag att i verkligheten så kanske det inte har det riktigt utifrån att det finns ingen 

kommun i Sverige som säger- vilken behandling vill du ha va? (…) så här går det 

till och såhär jobbar vi…då är det ett val för klienten” (Gösta) 

Båda informanterna säger att varje klient har ett eget val och att ingen tvingas igenom en 

behandling. För de klienter vars behov man inte kan tillgodose har verksamheten inget att erbjuda. 

Dessa klienter får precis som citatet ovan säger, söka behandling på annan ort där annan behandling 

erbjuds, alternativt annan behandling på den aktuella orten. Dock tar man vid verksamheten hänsyn 

till olika trender och skickar löpande personalen på utbildningar. Märks det att det finns ett 

återkommande behov av en viss typ av insats så försöker man skaffa sig den kompetensen.  

Trots detta så säger Gösta att det ibland händer att de får ansvara för klienter som har behov som 

faller utanför vad verksamheten kan erbjuda; 

”Problemet då i vår kommunala lilla pöl här då va är ju att ibland får vi ändå 

kanske måste ta hand om klienter som kanske skulle vara någon annanstans… 

och det är knivigt, för vi har det vi har att tillgå och det kan vi inte göra något 

åt… vi kan ju erbjuda psykiatrihjälp utanför våra väggar… det är ju en hjälp 

utöver det vi kan så att säga” (Gösta) 

 

5.3 Intervjuer med klienter 

För att på ett tydligt sätt presentera den information som framkommit i de intervjuer som 

genomförts med klienter har resultaten av dessa förenats under teman. På detta sätt blir det möjligt 

för läsaren att själva se de likheter och/eller skillnader i informanternas svar som lyfts i analysen. 

De resultat som framkommit genom intervjuer med klienter har delats in i och presenteras i fem 

olika teman, dessa teman är Tankar om behandling, Motivationen, Behoven, Effektiviteten och 

Tilltron till de professionella. 

5.3.1 Tankar om behandlingen 

De klienter som deltagit hade under intervjutillfället vistats på behandlingsverksamheten under en 

period på mellan fyra och tio månader. Samtliga av klienterna hade varit inskrivna på verksamheten 

tidigare men valt att avsluta behandlingen i förtid alternativt återfallit i missbruk. 

I intervjuerna framkommer det att klienterna i olika hög grad hade tankar kring behandlingen innan 

de gick in som klienter i verksamheten.  
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En klient berättar hur han inte hade några tankar om behandlingen alls utan i stället fick alternativen 

presentareade för sig av personalen under ett informationssamtal. Eftersom han själv inte hade 

några tankar om vilken typ av behandling han var i behov av, lyssnade han i stället på vad 

personalen erbjöd. Han fick information om tolvstegsbehandlingen, hur den gick till och vad som 

förväntas av de som deltar i gruppen; 

”Jag tänkte att det här kan nog vara något för mig (…) så det personalen sa det gick jag ju 

liksom på… för dom jobbar ju inom det här området så dom borde veta vad dom sysslar med 

helt enkelt” 

En annan klient berättar att han på grund av tidigare vistelseperioder på verksamheten, att han var 

väl insatt i de olika behandlingsformerna redan innan denna inskrivning. Han hade således enbart 

positiva tankar angående verksamheten och den behandling som bedrivs där. Han säger även att en 

del av den positiva känslan kom av att han kände personalen sedan tidigare. Ytterligare en sak som 

bidrar till att han upplever sin situation som positiv är att han anser att han själv är delaktig i 

utformningen av den behandling han genomgår; 

”Jag kan ju liksom vara med och bestämma att det vill jag jobba med. Jag har varit med så 

många gånger här att jag vet vad jag ska jobba med och vad jag har gjort för misstag tidigare ute 

i livet och att det är dom sakerna jag ska försöka jobba med här inne” 

En annan klient säger att han tidigare mest sett sina vistelser på verksamheten som en möjlighet till 

vila för att få en chans att återhämta sig fysiskt. Denna gång är det annorlunda då han nu är 

fokuserad på behandlingen. Det första han tänkte när han anlände till verksamheten var att 

personalen var väldigt snälla och tillmötesgående. Han hade dock inga tankar om behandlingens 

innehåll.  

Ytterligare en klienten säger sig inte haft så mycket tankar innan han skrevs in då han tidigare inte 

genomgått någon behandling. Han har varit inskriven tidigare, både på den aktuella verksamheten 

samt på andra behandlingsverksamheter, men aldrig klarat av att fullfölja en hel behandling. I stället 

har han avbrutit och lämnat behandlingsverksamheterna efter endast kortare perioder. Han visste 

således inte vad han kunde vänta sig. När han skrevs in denna gång var det inte av frivillighet och 

han var således inte speciellt motiverad. Den enda hans visste var att det var meningen att han 

skulle sitta i grupp och tala om sina problem och från början var hans ambition endast att ”sitta av 

tiden”. 
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5.3.2 Motivationen 

En klient beskriver att när han först kom till behandlingsverksamheten var han nervös. Han kände 

att det var svårt eftersom han aldrig förut hade talat inför grupp och nu plötsligt förväntades göra 

detta. Han säger dock att han fick mycket stöd och hjälp från personalen för att klara detta. Således 

är han överlag väldigt nöjd med hur personalen har hjälpt och motiverat honom när han har befunnit 

sig i ”svackor”. Han upplever att han har haft svårt att öppna sig i gruppen och att det varit lättare 

för honom att tala med sin egen kontaktperson om sådant som känts extra jobbigt och svårt. Han 

säger själv att det är dessa samtal som varit mest effektiva för hans motivation.  

En klient beskriver hur han har fått ett bredare perspektiv och funderar mycket på vad som skall 

hända när han lämnar verksamheten. Han säger själv att han har förändrats mycket under den tid 

han vistats på verksamheten men att han inte riktigt kan sätta fingret på hur. Hans spontana tanke är 

att han förmodligen har påverkats mycket på verksamheten, framförallt av de andra klienterna som 

vistas där. 

Vad som omtalas som motiverande av flera klienter är den konsekvenstavla som personalen gör för 

att peka på missbrukets negativa inverkan på klienternas liv. En klient beskriver det enligt följande; 

”Vi har pratat mycket om konsekvenserna av mitt missbruk, såsom fängelsestraff, min psykiska 

ohälsa… för dom gånger jag har varit nykter har jag bara legat på psyket liksom. Personalen här 

har fått mig att se hur det kommer att bli om jag går ut härifrån igen, det blir ju fängelsestraff 

igen och så…” 

Klienten menar att personalen har visat honom genom att peka på konsekvenserna hur mycket 

missbruket verkligen har ställt till det. Ytterligare en sak som har bidragit till motivationen är att 

han har fått en bra relation till sin familj. I tolvstegsbehandlingen har klienten framförallt fått 

uppgifter som fokuserat på de negativa konsekvenserna vilket han tycker varit bra; 

”För när man ser det på papper hur mycket man ställt till det, hur många konsekvenser… då ser 

man ju att under de år jag har missbrukat så har det ju inte varit roligt… det har bara varit 

negativt” 

En klient beskriver att han från början var oerhört motiverad att genomgå behandling på 

verksamheten. Han menar att han då framförallt hade en önskan om att få tillbaka sitt arbete och 

skaffa en egen bostad, något som han blivit av med till följd av sina problem med droger. Han säger 

själv att han var trött på att leva ett ”missbrukarliv”. Under vägen har något dock hänt. Han 

beskriver det som att han för en kamp inom sig själv. Han kan inte längre se att han har problem 

och vill inte längre delta i behandlingen. Han säger att han på eget initiativ kommer att lämna 
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verksamheten inom två veckor. Han är medveten om att han inte är redo att lämna 

behandlingsverksamheten men står ändå fast vid sitt beslut. Han har talat med personalen på 

verksamheten som har försökt motivera honom att stanna kvar men säger att det inte längre spelar 

någon roll. Han har tillsammans med behandlingsansvarig gått igenom sin konsekvenstavla men 

säger själv att han inte längre bryr sig om det; 

”Det var ju fruktansvärt mycket konsekvenser att se men jag brydde mig inte… så jag har tappat 

det. (…) och jag pratade med behandlingsansvarig och sa att jag inte längre var motiverad. Han 

sa att både du och jag vet att det går åt helvete om du går ut härifrån (…) vi vill ju ha dig kvar 

här sa han men att dom inte kan banka in det i huvudet på mig och tvinga mig… Efter samtalet 

valde jag ändå att gå ut” 

Orsaken till att klienten inte blir motiverad av konsekvenstavlan beskriver han själv som att han inte 

egentligen anser att han har alla de problem som personalen säger. Han säger att han vet att han har 

problem med droger men anser själv inte att han har ett problematiskt förhållande till alkohol. 

Överhuvudtaget vill han inte beteckna sig själv som missbrukare. Han säger att han genom 

konsekvenstavlan ser att det finns problem men att han ändå inte kan ta till sig det personalen säger 

om att han är en missbrukare; 

”Jag kan tyvärr inte bekräfta att jag har alla de problem som de säger. Jag kan inte acceptera 

det… jag tror att det är det som skulle behövas… men jag kan inte” 

På frågan om varför han tror att det är just detta bekräftande som krävs för att behandlingen skall 

vara effektiv i det avseende att han blir drogfri svarar han; 

”Jag tror det… Personalen har också sagt att det är så… och jag tror på dom. Jag anser ju inte att 

jag är en missbrukare… Och dom säger att jag måste inse det för att nå fram liksom (…) men 

jag kan inte ta det till mig” 

Klienten berättar att han inte kommer att stanna kvar på behandlingsverksamheten men att han ändå 

kommer att fortsätta kämpa för ett liv som drogfri. Han har en kontakt på Alkohol- och 

drogsektionen i kommunen, han skall börja i en grupp vars syfte är att stärka självkänslan samt gå 

på den efterbehandling som erbjuds av behandlingsverksamheten. Klienten beskriver hur det kändes 

när han tog beslutet om att lämna verksamheten; 

”I och med att jag känner att tolvan (tolvstegsbehandlingen. Förf. anm.) inte ger mig någonting 

så ska jag arbeta med andra saker i stället…för när jag bestämde mig att hoppa av tolvan och 

så… mitt mående är här uppe igen alltså (klienten visar genom att lyfta handen högt över 

huvudet. Förf. anm.). Jag mår skitbra igen alltså. Det kanske inte är min grej då med tolvan 

liksom. Det är ju individuellt det där.” 
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En annan klient har dock en annan uppfattning om tolvstegsbehandlingen och beskriver den som 

motiverande och som det som gjort att att någonting har växt fram under tiden och gjort att han 

faktiskt har stannat kvar. Vad det är som växt fram beskriver han som; 

”Det är tolvstegsbehandlingen. Jag har fått mer självförtroende, mer självkänsla och sedan att 

jag fått prata om min barndom, missbruket, saker som jag stängt inom mig innan. Det är mycket 

som har kommit ut nu liksom. Många stenar som har lyfts liksom faktiskt. Men det är 

tolvstegsgruppen, för jag känner att jag har växt i den” 

Vidare berättar han att det framförallt är just tolvstegsgruppen som har gjort att han tidigare inte 

klarat av att stanna kvar och genomföra en behandling. Han säger att han alltid har valt att avsluta 

sin vistelse på en behandlingsverksamhet när det börjat bli dags att gå in i gruppen. I början tyckte 

han att det var jobbigt att gå in i grupbehandlingen även denna gången men att personalen, som han 

tycker väldigt bra om har förändrat hans synsätt på behandling över lag. Han menar att han blivit 

motiverad av att lyssna på personalen och på sättet de talar om behandling. 

”Min uppfattning har ändrats om behandling i grupp sen jag kom hit denna gång. Till bara 

positivt” 

Under den första tiden av sin vistelse på verksamheten beskriver klienten att han var sur eftersom 

han inte egentligen ville vara där. Han säger att han tyckte att allt personalen sa verkade rent 

idiotiskt. Vändpunkten kom när han slutade att se vistelsen på behandlingsverksamheten som ett 

straff och började se det som hjälp i stället. I början tyckte ha att allt var väldigt orättvist och var 

väldigt frustrerad. Framförallt på grund av alla prover han tvingades ta hela tiden (utandningsprov 

och urinprov. Förf. anm.). Han kände sig ständigt övervakad och säger att det var väldigt mycket 

samtal hela tiden. När han ser tillbaka på den första tiden tycker han att det var bra och att han nog 

inte hade stannat kvar om inte personalen hade gjort på det viset de gjorde, trots att han då endast 

såg det som att bli kontrollerad.  

En klient menar att det är motiverande i sig att veta om att behandlingen han genomgår, tidigare har 

fungerat för andra. Han menar att orsaken till att han inte lyckades bibehålla sin drogfrihet och 

nykterhet efter föregående behandlingar är att han då inte var tillräckligt motiverad, något som han 

är idag. Klienten ville själv genomgå behandling på verksamheten och fick hjälp med inskrivningen 

av sin kontakt på Alkohol- och drogsektionen.  

5.3.3 Behoven 

När klienterna ombeds tala om vilka behov de har i behandlingssituationen gör de detta på ett 

likartat sätt.  Framförallt är klienterna nöjda med den hjälp de får med att söka bostad, hjälp att föra 
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samtal med hyresvärdar, kontakter med andra myndigheter, hjälp med planering och strukturering 

av vardagen samt påminnelser om vardagliga saker som inte får glömmas bort. Övriga behov som 

omtalas handlar om en behaglig utslussning från verksamheten, stärkt självkänsla hjälp att bryta 

med kriminalitet.  

Samtliga klienter anser att personalen på detta sätt hjälper dem att få behoven tillgodosedda på ett 

mycket bra sätt. En av klienterna menar att personalen är bra på att ta hänsyn till hans egna 

önskemål. Som exempel på detta tar han upp sina permissioner. Vad gäller dessa har personalen 

varit mycket tillmötesgående.  

5.3.4 Effektiviteten 

Samtliga av de intervjuade klienterna anser att den behandling de får på verksamheten är effektiv. 

En av klienterna beskriver det att personalen framförallt är effektiv i sitt arbete eftersom de hela 

tiden går djupare in i klienternas problem genom att trycka på i samtal; 

”Personalen pushar och går djupare och djupare in i detta med samtal och uppgifter. Dom ger 

sig liksom inte och tillslut kan man liksom inte säga annat än att det är ett problem. Det går ju 

liksom inte att komma undan…dom leder in mig så att jag verkligen ska se det också… dom 

ser det ju tydligt säger dom men dom jobbar på så att även jag ska se det. Och dom ger sig 

liksom inte. Dom vill att jag också ska se det. Jag vet att dom har rätt… men jag har svårt att 

känna och se det” 

Även om klienten menar att det är svårt att ta till sig det personalen säger så är det trots allt effektivt 

eftersom det ger honom nya perspektiv och hjälper honom framåt. Han menar även att personalen 

gör ett bra jobb och vill hans bästa. De slutar aldrig gräva i problemen och ger honom nya uppgifter. 

De går även djupare i konsekvenserna så att klienten själv får en chans att se svart på vitt hur det 

verkligen är ställt med honom; 

”Jag ser det men är inte redo liksom att kapitulera. Men det är ju effektivt, för fan, varje gång 

man får en sån där uppgift gör det ju ont liksom” 

Behandlingen beskrivs även som effektiv då den ger ny kunskap och en klient menar att han lär sig 

något nytt varje dag eftersom det alltid händer något på verksamheten.  

Vad som även omnämns som viktigt för att behandlingen skall anses som effektiv är att den bedrivs 

av personal som tycker om det de gör. Personalen skall vara entusiastisk och brinna för sitt arbete 

och kunna inge en genuin känsla av att de vill hjälpa till. Han menar att så är fallet på verksamheten 

och att det finns en bra sammanhållning mellan klienterna och personalen. Genom sitt sätt att vara 

håller personalen klienterna motiverade och detta beskriver en av klienterna som en enorm trygghet 
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och således även som effektivt. Klienten säger även att han inte har några tidigare erfarenheter av 

behandling att jämföra med men att det faktum att han är kvar på verksamheten är bevis nog på att 

behandlingen fungerar. 

Det anses även viktigt att det inte finns några hinder i vägen för behandlingen, utan att den”fungerar 

på alla punkter”. Detta med att skräddarsy behandlingsformer som passar varje enskild individ 

menar en av klienterna att personalen är väldigt bra på och det är för honom just detta som är det 

yttersta kännetecknet för en effektiv behandling. Personalen ser vad han behöver jobba med och 

skapar sedan uppgifter som fokuserar på just det. 

5.3.5 Tilltron till de professionella 

Tilltron till personalens förmågor är stora och en av klienterna menar att de som arbetar på 

verksamheten är så pass kloka människor att de absolut skulle erbjuda andra behandlingsformer om 

sådana efterfrågades i tillräckligt stor utsträckning. Såvida det finns ekonomiska förutsättningar 

tillägger han dock. Han säger sig vara medveten om de begränsningar som finns ”uppifrån” och att 

personalen således inte alltid har möjlighet att påverka i någon större utsträckning. 

En klient menar att de för honom aktuella behandlingsformerna är en överenskommelse mellan 

honom och personalen eftersom båda parter anser att det är dessa han behöver. På frågan om på 

vilket sätt han själv varit delaktig i utformningen svarar klienten; 

”Både jag och personalen tyckte att det här vore bra… eller… dom föreslog det och jag tyckte 

att det verkade jättebra. Om personalen här inne säger att det här är bra för mig så måste jag ju 

tro på dom… så pass ärliga måste dom ju vara och det är dom tycker jag” 

Klienten kan dock inte svara på varför han tror på den behandling han genomgår och säger sig inte 

heller ha fått något konkret svar på varför personalen tror på den. Han har heller inte ifrågasatt detta 

utan nöjer sig med att han tror på personalens kunskap om sitt arbete 

En av klienterna genomgår en tolvstegbehandling men även KBT. Att det fanns en möjlighet att 

genomgå KBT var inget klienten själv visste om eller som han funderat på innan han kom till 

verksamheten. Förutom KBT föreslog personalen även att han skulle vända sig till Vuxenpsykiatrin 

för att göra en utredning angående huruvida klienten kan få en neuropsykiatrisk diagnos. Han menar 

att om personalen tror att en diagnos skulle underlätta hans behandlingssituation så tror han dem; 

”Jag tror ju på personalen, vad dom säger och så… varför skulle jag inte tro på dom liksom? 

OM jag inte tror på personalen här så fungerar det ju inte… vart dom fått sin tro eller kunskap 

ifrån vet jag ju inte men… men dom är motiverade. Dom brinner för detta! Dom tror på det dom 

gör” 
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Dock visste inte klienten vad den aktuella neuropsykiatriska sjukdomen var innan han kom till 

verksamheten denna gång och hade inte en tanke på att han eventuellt skulle kunna få en diagnos. 

Nu har han läst en del i böcker om vad diagnosen innebär och han tänker att det kanske kan hjälpa 

honom att veta om i fall han har diagnosen. På vilket sätt det skulle hjälpa vet han dock inte riktigt; 

”Vet jag inte... Det är ju kanske bra o veta…” 

En annan klient för ett liknande resonemang och säger att personalen har berättat för honom vilken 

typ av behandling han behöver och detta litar han på. Det är således även personalen som har 

berättat att klienten kunde få en samtalskontakt inom psykiatrin. Han anser att han i nuläget får alla 

sina behov tillgodosedda på behandlingsverksamheten.  

Samtliga klienter beskriver sin relation till personalen som bra. En av klienterna beskriver att han 

har en nära kontakt med sin kontaktperson och upplever att det är lätt att tala med denne. Han 

förlitar sig även på att kontaktpersonen lyssnar, ger handledning, stöd och guidning. Dock säger han 

att det inte var så från början utan att detta är något som har vuxit fram.  I början av sin vistelse 

menar han att han vid flera tillfällen lurade personalen att han mådde bra och gjorde som de sa, 

mest för att få vara ifred. Med tiden har han dock märkt att detta inte hade någon positiv effekt på 

hans mående; 

”Svackor har man ju… Och lurat dom har man ju… att man grävt ner sig i gruvan liksom… i 

början gjorde jag ju det… pratade inte om att jag mådde dåligt och det… Gick för mig själv och 

så”  

En av klienterna menar att personalen har stor betydelse för att han tror att han skall lyckas i sin 

behandling. Han säger att personalen har stöttat honom och hjälpt honom över de murar och rädslor 

som han själv byggt upp inför deltagandet i gruppen och att han nu känner sig trygg i den; 

”Det var ju gruppen där i början… men dom sa ju att det här är bra för dig… alltså tolvan. Och 

det är ju det jag behöver. Det är mycket jag måste bearbeta” 

Viktigt för att klienterna skall känna att personalen bryr sig om dem och känna tillit är att 

personalen är delaktiva i klienternas vardag; 

”Dom är ju med oss i allt vi gör. Behandlingen, tittar på film med oss, gör aktiviteter med oss. 

Det är inte som på psyket liksom där dom bara sitter på sitt fikarum” 

En av klienterna säger att tidigare vistelser på verksamheten gör att han känner personalen och att 

detta i sig skapar tilltro, trygghet och bra relation till dem.  
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6 Analys 

Nedan följer en analys av det insamlade materialet, såväl intervjuer som tolvstegsbehandlingen. 

Analysen består framförallt av en blandning av Goffmans (1973) och Lipskys (1980) teoretiska 

resonemang, men även vissa kopplingar görs till den tidigare forsknings som insamlats för 

kunskapsöversikten.  

6.1 Klientkonstruktion 

Att bli inskriven på den aktuella behandlingsverksamheten kan ses som ett första steg i processen 

att gå från individ till att bli klient och kategoriseras in i det specifika facket för klienter med 

missbruks- och beroendeproblematik. Detta innebär inte enbart att klientrollen i detta fall behäftas 

med de olika karaktärsdrag som anses vara specifika för klienter med missbruks- och beroende 

problematik, utan även att det redan från början finns ett antagande om vad dessa klienter behöver 

och hur dessa bäst skall behandlas för att kunna återanpassas in i samhällets ramar och normer. 

Således handlar det om att de individer som kategoriseras som klienter med missbruks- och 

beroendeproblematik får en på förhand konstruerad och stereotyp roll att kliva in i. För att klienten 

skall anses vara värdig den hjälp som eftersöks måste denne inte bara acceptera kategoriseringen 

utan även leva upp till den stereotypa bilden (jfr. Lipsky 1980:59ff) (jfr. Goffman 1973:66-67). 

Utifrån materialet blir det tydligt att de professionella utgår från dessa antaganden om bilden av den 

stereotypa missbrukaren när de talar om vilka klienter som kan erbjudas behandling på 

verksamheten. Det finns en klar tanke om vilka klienter man har möjlighet att behandla på 

verksamheten utifrån vilken problematik individen har (jfr. Goffman 1973:66-67). Detta tydliggörs 

i de delar av materialet som beskriver hur inskrivningsprocessen går till, samt vilka 

behandlingsformer som erbjuds för den inskrivna. Om den hjälpsökande uppvisar annan 

problematik än den som anses vara typisk för den stereotypa missbrukarens, görs bedömningen att 

den hjälpsökande i första hand har en annan typ av problematik som således inte kan behandlas på 

verksamheten utan istället bör denne söka hjälp inom exempelvis psykiatrin. Missbruks- och 

beroendeproblematiken antas således för de avvisade hjälpsökande inte vara det primära utan det 

sekundära problemet. För de hjälpsökande som anses ha missbruket som den primära problematiken 

erbjuds behandlingsformer som stämmer överens med antagandet om hur man på bästa sätt 

behandlar en stereotyp missbrukare (jfr. Ibid). Lipsky (1980) menar att detta förfaringssätt är en 

vanlig strategi för frontlinjebyråkrater som gör bedömningen att en specifik klient kommer att kräva 

extra resurser, men att den inte alltid används för att tillgodose ett specifikt klientbehov;  
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”However, there´s a class of referrals which, whatever its contribution to client 

well-being, appears to function more to process heavy case loads in resource 

poor agencies than to fulfill specific client needs” (Lipsky, 1980:132). 

Förutom missbruks- och beroendeproblematiken görs antagandet att varje klient har vad som på 

verksamheten benämns som sidoproblem. Dessa sidoproblem handlar framförallt om ångest, fobier, 

rädslor och aggressioner. För att komma tillrätta med dessa och skapa den ”helhetslösning” som 

omtalas av de professionella använder man sig av sådana behandlingsformer som inte fokuserar på 

missbruket utan snarare på de faktorer som kan antas haft betydelse för att ett sådant utvecklats. De 

professionella gör således en bedömning av huruvida klienten är i behov av att prata om sin 

barndom, få hjälp med att kontrollera aggressioner eller till och med hjälp att få en utredning 

genomförd för att se om det möjligen finns en neuropsykiatrisk diagnos för att begripliggöra 

bakgrunden till missbruks- och beroendeproblematiken. I enlighet med Goffmans (1973) 

resonemang tydliggörs hur bedömningen av klientens psykiska tillstånd används för att påvisa på 

vilket sätt klienten är sjuk och därmed legitimera dennes vistelse på institutionen. De professionella 

har enligt Goffman (1973) en fullmakt som innebär att dessa kan välja ut och isolera specifika 

händelser och skeenden i klientens livshistoria som anses vara av betydelse för klientens psykiska 

tillstånd. Denna fullmakt innebär således även att de professionella är de som har tolkningsföreträde 

angående klientens psykiska bakgrund (Ibid:113-115). De professionellas bedömning av klientens 

behov, baserade på tolkningen av dennes psykiska bakgrund, motiveras med att de professionella 

har bättre insikt i klientens verkliga intressen än denne själv. Enligt Lipskys (1980) resonemang är 

denna generella uppfattning om frontlinjebyråkratens vilja att verka för klientens bästa ett av de 

mest användbara verktygen för att kontrollera klienten (Ibid:119). När isolerade händelser 

dokumenteras och journalförs kommer dessa för alltid att utgöra en del av klientens diagnos och 

således följa denne inte enbart under institutionsvistelsen utan under hela livet (Goffman, 1973:113-

115). Skau (2007) för ett liknande resonemang och menar att den individ som en gång konstruerats 

som klient aldrig kommer att kunna lämna klientrollen helt och fullt, även då denne i praktiken 

slutat vara klient (Ibid:16-17). För klienter skulle ett erkännande av problem de inte anser att de 

egentligen har, kunna vara orsaken till att det enbart är ungefär 50% av klienterna som klarar av att 

bibehålla nykterhet/drogfrihet efter behandlingsperioden. Samtidigt kan det antas att klientstämpeln 

medför attribut som den stämplade medvetet, eller omedvetet känner sig tvingad att leva upp till. 

Lipsky (1980) exemplifierar detta genom att peka på att samhället kan döma någon som förbrytare 

även om en domstol inte gör det. Samtidigt är en fånge i samhällets ögon aldrig utan skuld, oavsett 

avtjänat straff. Denne kommer för alltid att förföljas av etiketten ex-fånge. På samma vis går det 
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inte att göra sig av med etiketten som missbrukare. Eventuellt kan denna ersättas med begrepp 

såsom nykter alkoholist eller före detta missbrukare (jfr. Ibid:68-69). 

De professionella har friheten att förfoga över ett handlingsutrymme som innebär att de har makten 

att bestämma över både sanktioner och belöningar. Sanktionerna handlar framförallt om indragna 

permissioner och om den slutliga makten att skriva ut en klient från verksamheten om denne inte 

sköter sig och följer de regelverks om finns. Detta stämmer väl överens med både Lipskys (1980) 

beskrivning av kännetecknen för en frontlinjebyråkrat och Goffmans (1973) förklaring av de 

strategier som personalen på totala institutioner har till sitt förfogande (jfr Lipsky, 1980:59ff) (jfr. 

Goffman, 1973:68-69). Utskrivningen är den sista och slutgiltiga sanktionen som innebär att 

klienten fråntas de hjälpinsatser som finns att få på verksamheten. Man använder sig även av 

sanktioner i form av så kallade ”uppsträckningssamtal” som framförallt hålls av föreståndaren. 

Belöningarna består ofta i att klienterna får mer frihet i form av de ovan nämnda permissionerna 

samt att dessa inte längre hålls under lika sträng kontroll och uppsikt (jfr Lipsky, 1980:59ff). 

6.2 Klientanpassning 

I enlighet med vad som framkommit i intervjuerna finns det en klar tanke om att det inte enbart är 

missbruksproblematiken som skall åtgärdas genom behandling utan klienten skall behandlas på alla 

plan för att kunna återgå till samhället och ett fungerande vardagsliv efter avslutad behandling. Värt 

att notera är att denna helhetslösning inte är något som klienterna själva efterfrågar utan något som 

de professionella anser att klienterna är i behov av (jfr. Lipsky, 1980:119). 

Behandlingen betraktas som effektiv av de professionella även om klienten efter avslutad 

behandling inte klarar av att bibehålla sin nykterhet och/eller drogfrihet. Effektiviteten handlar 

snarare om att klienten skall ha fått med sig tillräckligt med verktyg för att klara av sin vardag med 

lite mer värdighet och välmående än innan behandlingen påbörjades. Ett lite mer normalt liv, sett ur 

samhällets ögon, än tidigare är vad som eftersträvas. Således kan det anses att denna inställning inte 

egentligen handlar om att ge klienten den bästa behandlingen, utan snarare om att behandlingen är 

den bästa eftersom det är den enda som finns att tillgå (jfr Lipsky 1980). Att behandla missbruks- 

och beroendeproblematik utan att egentligen ha nykterhet och drogfrihet som målsättning kan 

därför ses som en strategi som de professionella använder sig av för att känna att deras arbete är 

viktigt. Lipsky (1980) menar att frontlinjebyråkrater som dagligen ställs inför dilemmat att 

balansera mellan klienternas individuella önskemål och den byråkratiska organisationens ramar, 

regelverk och ekonomiska förutsättningar ofta utvecklar olika strategier för att bibehålla känslan av 

att de gör ett nyttigt och gott arbete. Lipsky (1980) menar vidare att de flesta frontlinjebyråkrater 
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som är verksamma inom den sociala arenan ofta tvingas sänka sina mål då organisationen inte ger 

utrymme för en total uppfyllelse av dessa. Att inte klara av att uppfylla de mål som sätts för det 

egna arbetet menar Lipsky (1980) leder till att frontlinebyråkraterna känner sig maktlösa och inte är 

nöjda med sin arbetsprestation. Strategin som frontlinjebyråkraten utvecklar handlar således som att 

sänka kraven på de mål man har med sitt arbete (Ibid:82-83). Detta förfaringssätt får konsekvenser 

då de professionella på detta sätt slipper att stå upp för klientens intressen gentemot organisationen 

(jfr. Ibid). Någon förändring eller förbättring av behandlingen blir därför svår att uppnå. 

Vi förstår det som att de professionella på behandlingsverksamheten kan ha använt sig av denna 

strategi i och med att de inte anser att en behandling som syftar till att behandla klienter med 

missbruks- och beroendeproblematik, nödvändigtvis måste leda till nykterhet och/eller drogfrihet 

för att kunna klassas som effektiv. Viktigare för de professionella på verksamheten är att bibehålla 

ett lugn och en harmoni i gruppen genom att säkerställa att samtliga klienter efterföljer de regler 

som satts upp på verksamheten. Detta innebär enligt Lipsky (1980) detsamma som att 

frontlinjebyråkaten flyttar fokus från det ursprungliga målet – att hjälpa klienten, till att hålla 

ordning i gruppen och passa in samtliga individen i rollen som bra och skötsamma klienter. Således 

kan det tänkas att det på den aktuella verksamheten anses att behandlingen är effektiv så länge det 

finns en ordnad, strukturerad och lydig grupp med klienter som följer reglerna (jfr. Ibid:82-83). Det 

ursprungliga målet med behandlingstiden blir på så vis något sekundärt och det är därför inte 

nödvändigt att klienten förblir nykter och/eller drogfri för att de professionella skall anse att tiden i 

behandlingen var effektiv. Vi tolkar detta som att de professionella snarare talar om effektiviteten 

av behandlingen under själva behandlingstiden och mindre om effektiviteten av behandlingen efter 

avslutad behandlingstid. 

Ovanstående är en av de strategier som Lipsky (1980) menar att frontlinjebyråkrater använder sig 

av för att känna att de gör ett viktigt arbete. Värt att påpeka är att Lipsky (1980) även menar att 

olika strategier för att komma tillrätta med sådan problematik uppkommer som ett resultat av den 

byråkratiska organisationens krav. Således har frontlinjebyråkraterna enligt Lipsky (1980) inte 

egentligen något annat val än att anpassa individer till goda klienter eftersom deras anställning inom 

en byråkratisk organisation kräver att de konstruerar sådana för att dessa skall kunna behandlas 

inom de organisatoriska ramarna (Ibid:59ff, 63). 

Ytterligare sätt att försäkra sig om att klienterna håller sig till reglerna och stannar kvar i behandling 

är att använda sig av vad de professionella benämner som parallelklienter. Detta innebär att den som 

motsätter sig behandlingen av någon anledning får höra ett exempel om en annan, tidigare klient i 
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samma situation som lyckats i behandlingen och kunnat återgå till samhället som nykter och/eller 

drogfri. Samtidigt skapas en konsekvenstavla som skall påminna klienten om allt som gått fel på 

grund av missbruket för att påvisa vad som kommer att hända om klienten inte stannar kvar på 

verksamheten och genomgår behandlingen. Detta kan förstås som att de professionella genom att 

göra sin plikt gentemot organisationen skapar sådana klienter som verksamheten är konstruerad att 

behandla. Om hela syftet med verksamheten är att behandla en viss typ av klienter måste även 

sådana klienter produceras som skall ingå i verksamhetens behandling (jfr. Lipsky, 1980:58ff) (jfr. 

Goffman, 1973:66-67). För de professionella är det således omöjligt att göra annat än att genom hot 

om sanktioner och löften om belöningar försöka anpassa klienterna in i den organisatoriska mallen 

för den specifika klientgrupp verksamheten är till för. Lipsky (1980) menar dock att trots att det 

ligger i frontlinjebyråkraternas plikt gentemot organisationen att konstruera individer till klienter 

skall man vara medveten om att denna form av maktutövning har en baksida. Lipsky (1980) menar 

även att det är troligt att denna kontroll skapar en klientgrupp som på okänt sätt skiljer sig avsevärt 

ifrån en grupp som inte blivit utsatt för samma kontroll; 

”Street-level bureaucrats may be designing self-fulfilling prophecies in their 

client-control procedures. By approaching people in a hostile, abrasive, and 

suspicious manner they may evoke the behaviors they predict” (Lipsky, 

1980:123). 

I intervjuerna framkommer tydligt att de professionella ser klientanpassningen som något oerhört 

viktigt på verksamheten. Man berättar om hur man ger varje ny klient en fadder som skall hjälpa till 

att skola in den nya i systemet samt hur noga det är att varje ny klient känner till att ger sitt 

medgivande till att följa de regler som finns. Nya klienter blir fråntagen sin mobiltelefon samt nekas 

permission under den första tiden för att till fullo skall kunna lägga fokus på sin roll som klient i 

verksamheten.  

6.3 Tolvstegsprogrammet som manual för underkastelse 

Den behandlingsform som används för att behandla missbruks- och beroendeproblematiken är 

tolvstegsprogrammet. Genom en innehållsanalys av de tolv stegen går det att se att de tolv stegen 

karaktäriseras framförallt av fokus på erkännandet av de egna bristerna, samt en ödmjukhet för 

tanken på att någon/något annat har en bättre kännedom om vad som krävs för att bli fri från 

missbruks- och beroendeproblematik. Vad som kan anses som relevant i de tolv stegen är 

framförallt erkännandet av ofullkomlighet och att erkänna denne ofullkomlighet, både för sig själv 

och för andra. Den som följer de tolv stegen måste inte bara inse att denna har flera fel och brister 
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utan att denne heller inte kan hantera sitt liv till följd av missbruk. Genom att erkänna denna brist på 

kontroll och lägga sitt liv i händerna på någon annan är således den enda lösningen på missbruks- 

och beroendeproblematiken.  

Ett applicerande av Lipskys (1980) teorier skulle i fallet med de tolv stegen innebära att denna 

behandlingsform i sig inte syftar till att behandla individer med missbruks- och 

beroendeproblematik, utan snarare är ett typexempel på ytterligare ett sätt att anpassa klienterna för 

att passa in i organisationens ramar. Detta genom att de tolv stegen syftar till att bryta ner klientens 

”förnekelse” om att denne har problem, få honom eller henne att erkänna sina brister och därefter 

slutligen ändra sitt beteende (jfr. Ibid:1980:59ff). Detta stämmer väl överens med på vilket sätt 

tolvstegbehandlingen används på verksamheten. Gösta som är behandlingsansvarig på 

verksamheten menar själv att det viktigaste är att klienten genomgår och förstår de första tre stegen 

i tolvstegsbehandlingen då dessa syftar till att få klienten att verkligen erkänna sitt problem och inse 

att de är missbrukare. Detta erkännande är själva grunden i hela den efterföljande behandlingen.  

Innehållet i tolvstegsprogrammet kan således ses som en manual för hur man anpassar individer till 

goda klienter genom att underkasta sig tanken på att någon annan än de själva vet vad som bästa 

behövs för att klara av behandlingen. Detta kan ses som ett exempel på vad som av Goffman (1973) 

beskrivs som att de professionella försöker implementera institutionens moraliska principer i 

klienter för att på så vis få dem att komma till insikt om de misslyckanden som lett fram till 

vistelsen på verksamheten (Ibid:110-113). Tillsammans med konsekvenstavlan och exemplen med 

parallelklienter kan detta ses som ett sätt att påvisa den lyckade utgången av behandlingen om 

klienten anpassar sig, till fullo tar till sig klientrollen samt litar på de professionellas bedömning av 

vad klienterna behöver. Samtidigt visar konsekvenstavlan vad som har hänt, och kommer att hända 

om klienten motsätter sig behandlingen och reglerna. Klienten får således en tydlig bild av hur 

framtiden kommer att se ut om denna inte anpassar sig eftersom denne inte själv är i stånd att klara 

av sin situation. Att klienten accepterar den bild av sig själv som framställs av personalen kan 

således ses som ett gott uppförande och belönas i form av att de professionella uttrycker en 

förhoppning om klientens lyckande i framtiden. För de klienter som motsätter sig bilden som målas 

upp av personalen väntar i stället sanktioner i form av hot om fortsatta misslyckanden i livet utanför 

institutionen (jfr. Ibid).  

De tolv stegen kan med fördel jämföras med den förnekelsediskurs som tidigare omnämnts och som 

Runquist (2005) menar är tongivande i dagens missbruks- och beroendefrågor. Runquist (2005) 

menar att fokus i och med förnekelsediskursen läggs på att förändra ett beteende i och med en 
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strävan efter att få klienten att erkänna att denna har problem med och till följd av sitt missbruk. 

Runquist (2005) menar att det istället skulle kunna vara mer fruktbart att förändra klientens 

livssituation som har lett fram till missbruket (Ibid:358-362).  

Då klienterna vet att de är i en beroendesituation utvecklar de olika strategier för att inte förlora 

tillgången till hjälpresurserna. En av dessa strategier är att anpassa sig i rollen som god klient och 

göra som de blir tillsagda, även om detta egentligen bryter mot vad de själva tror är riktigt. 

Resultatet av detta blir som Runquist (2005) beskriver att klienter många gånger erkänner 

missbruks- och beroendeproblematik för de professionella, trots att de själva inte egentligen anser 

att de har problem (Ibid:358-362). 

I enlighet med Goffmans (1973) teoretiska perspektiv skulle de tolv stegen kunna vara en del i den 

avskalning av personligheten och nedbrytandet av den egna viljan som författaren alltid menar sker 

när en individ blir kategoriserad och etiketterad som klient. Denna avskalning och nedbrytning 

innebär att klienten blir mer lätthanterlig för organisationen och lyder de normer och regler som 

finns (Ibid:20ff). 

6.4 Personlig samt sekundär anpassning 

De intervjuade visar samtliga olika grader av underkastelse av de professionellas auktoritet. Ett 

antagande kan vara att vistelsetiden på behandlingsverksamheten spelar roll för graden av 

underkastelse. För en av klienterna som varit inskriven på verksamheten tidigare och flera gånger 

genomgått behandlingen, var det en trygghet att komma tillbaka till verksamheten för en ny 

behandlingsperiod. Detta skulle kunna vara tecken på att klienten använder sig av en blandning av 

de anpassningsstrategier som Goffman (1973) benämner som kolonisering och omvändelse. Detta 

innebär att klienten anser att det är en fördel att vistas på institutionen i stället för i det 

utanförvarande samhället samt att denne även har tagit till sig de professionellas syn på sig själv och 

ställer sig entusiastisk till de moraliska principer som institutionen förespråkar (Ibid:51-52). 

Tryggheten låg framförallt i att klienten sedan tidigare kände personalen och ansåg att han hade 

möjlighet att tillsammans med dem kunde påverka sin egen behandling. Klienten har dock inte 

påverkat behandlingen mer än att han har ställt sig positiv till de behandlingsformer som erbjudits 

honom på basis av de professionellas bedömningar av klientens behov. Dock är verksamhetens 

fokus att behandla missbruks- och beroendeproblematik och tolvstegsbehandlingen är som tidigare 

nämnt obligatorisk. Detta kan tolkas som att klientens egentliga enda valmöjligheter är att tacka ja 

eller nej till vistelsen på verksamheten. Detta val är således inte annat än ett val mellan att få eller 

avstå den efterfrågade hjälpen.  
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Samme klient kan i detta avseende anses vara en god klient redan från början. Han är väl insatt i 

systemet och hur verksamheten fungerar. Detta tydliggörs i den delen av intervjun där han talar om 

sina behov i behandlingssituationen. Han menar då att han är övertygad om att de professionella 

skulle göra allt för att tillgodose hans behov om han hade några utöver vad verksamheten i nuläget 

kan erbjuda. Klienten ger här uttryck för att både sin tilltro till de professionella samt övertygelsen 

om att det är i deras händer nyckeln till hans välmående ligger (jfr. Lipsky, 1980:15). Klienten 

tillägger dock att hans behov enbart kan bli tillgodosedda om det finns plats för dessa behov inom 

verksamhetens ekonomiska ramar. I detta avseende ger klienten uttryck för att ha blivit så pass 

institutionaliserad att även han anser att det är upp till även honom att rätta sig efter verksamhetens 

strukturella och ekonomiska ramar. Sett ur Goffmans (1973) perspektiv kan det här anses att 

klienten använder sig av den strategi som nämnts tidigare och som författaren kallar för 

omvändelse. I enlighet med strategin ställer sig klienten positiv till institutionen och använder sig av 

ett sätt att tala om institutionens ekonomiska ramar på samma sätt som de professionella gör (jfr. 

Ibid:51-52). 

Tilltron till de professionella framkommer även i intervjun med annan klient som är speciellt 

intressant i det avseende att han valt den andra vägen, den som innebär att han inte är en god klient 

utan motsätter sig behandlingen och slutligen valt att lämna verksamheten, och således även den 

specifika hjälpinsatsen. Trots att klienten själv känner att han inte kan ta till sig vad de 

professionella säger fullt ut så säger han sig ändå tror att det är det han måste göra. Han anser dock 

själv inte att han är en missbrukare och värjer sig för att inte behöva ta till sig den etiketten. Han 

säger själv att de professionella har talat om för honom hur det kommer att bli om han inte inser 

sina problem och klienten säger att han tycker det är jobbigt att se den konsekvenstavla som gjorts 

upp för att påvisa att han har problem. Han menar att han inte är motiverad längre eftersom han inte 

riktigt kan tro på vad de professionella säger om honom. Klienten uppvisar således en ambivalens 

inför de professionella och behandlingen. Å ena sidan tror han att han skulle bli fri från alla problem 

om han tog till sig det som sägs av de professionella och han själv börjar se sig om en missbrukare. 

Å andra sidan säger han att han inte kan ta till sig detta eftersom han inte tror på det. Eventuellt är 

detta en strategi som klienten använder sig av för att trots allt visa upp någon form av gott 

klientskap och således inte bli totalt avskuren från hjälpinsatser när han lämnar verksamheten. Han 

säger själv att han skall gå i eftervården som erbjuds och att han skall delta i öppenvårdsbehandling. 

Detta kan, tolkat genom Runquists (2005) resonemang, ses som att klienten trots sin ovilja att ta till 

sig rollen som missbrukare ändå vill försäkra sig om en god relation till de professionella för att 

anses värdig att få fortsatt hjälp. Enligt Runquist (2005) är det inte ovanligt att klienter agerar på ett 



50 

 

sådant sätt som innebär att de erkänner de professionellas bedömning av problemet som sanning för 

att säkerställa tillgången till fortsatta hjälpinsatser, även om klienten egentligen inte tror på vad den 

professionelle säger (Ibid:358-362). Lipsky (1980) för ett liknande resonemang där han menar att 

klienter ofta kontrollerar sig själva genom att uppvisa sådant beteende som frontlinjebyråkraterna 

har lärt dem klassas som gott. Orsaken till detta är enligt Lipsky (1980) att klienterna är medvetna 

om att det är frontlinjebyråkraterna som förfogar över de insatser som klienterna önskar och ett för 

hårt motstånd skulle vara alltför kostsamt för klienten (Ibid:57). Detta kan även anses vara 

detsamma som Goffman (1973) benämner som sekundär anpassning. Sekundär anpassning innebär 

enligt Goffman (1973) att klienten, och i enlighet med Runquist (2005) resonemang, inte anpassar 

sig på ett sätt som innebär att denne tar till sig institutionens moraliska principer som är fallet vid 

primär anpassning. I stället anpassar sig klienten på så vis att denne agerar på ett sådant sätt som 

maximerar dennes möjligheter (Goffman, 1973:135-146). I detta fall innebär detta att klientens sätt 

att säga att de professionella har rätt, trots att det strider mot hans självbild och vad han tror på är ett 

uttryck för sekundär anpassning.  

I en intervju framkommer att klienten från början ställde sig negativ till anpassningen till rollen som 

klient. Han kände sig övervakad och använde sig av olika strategier för att lura de professionella för 

att på så vis slippa ta till sig klientrollen och den underkastelse den innebär. Således använde sig 

klienten från början av en sådan anpassningsstrategi som Goffman (1973) benämner som den 

omedgörliga, vilken innebär att klienten genom att dra sig undan och ställa sig negativ till 

institutionen valde att genom sina handlingar utmana institutionen (jfr. Ibid:50-51). Han har 

emellertid ändrat sitt synsätt under behandlingens gång och säger att mycket av detta beror på att de 

professionella har fått honom att inse vidden av sina problem genom att visa honom 

konsekvenserna av hans missbruk. 

I fallet med ovanstående klient fanns det en tanke från början om att bara sitta av tiden och 

egentligen var klienten inte motiverad. Denna process stämmer väl överens med hur Goffman 

(1973) menar att nya intagna reagerar då de ställs inför institutionens moraliska principer och 

regelverk. Oavsett om de professionella hänger sig åt att bryta ner den intagnes omedgörlighet eller 

inte så övergår denne efter en tid oftast till en annan anpassningsstrategi (Ibid:50-51). Klienten 

tvingades till behandling genom en sanktion från kriminalvården vilket innebär att han inte hade 

samma frihet som de klienter som på frivillig basis söker hjälp från verksamheten. Eventuellt kan 

det antas att klienten inte hade stannat så pass länge att han hade anpassats i rollen om han hade haft 

samma valmöjlighet att gå ur behandlingen som andra klienter.  
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6.5 Anpassningsprocessens påverkan i frågan om effektivitet 

När de intervjuade klienterna talar om vilka behov de har, hur behandlingen lever upp till dessa 

samt på vilket sätt behandlingen är effektiv finns en tydlig röd tråd som går genom svaren. 

Klienterna talar om hur de behöver hjälp med sådant som att hitta arbete, bostad, kontakter med 

andra myndigheter, struktur och coaching i vardagliga situationer. Inte någon av de intervjuade 

klienterna omtalar ett behov av att bli fri från missbruks- och beroendeproblematik. I stället ligger 

fokus på att få hjälp att fylla de behov som är knutna till livssituationen som helhet. Utifrån detta 

kan man göra antagandet om att tiden på verksamheten för klienterna framförallt handlar om att få 

hjälp med de ”sidoproblem” som kan ha lett fram till missbruksproblematiken.  

De professionella riktar, i enlighet med verksamhetens syfte och mål, fokus mot att behandla 

missbruks- och beroendeproblematiken då man gör antagandet att det är detta är det största 

problemet, det så kallade huvudproblemet. Framförallt anser de professionella att klienterna har ett 

behov av att förstå vidden av sina problem och att detta endast kan behandlas om klienten 

underkastar sig och slutar förneka att denne är en missbrukare (jfr. Goffman, 1973:110-113). 

Således syftar de professionellas alla handlingar till att få klienten till detta; såväl 

tolvstegbehandlingen, konsekvenstavlan, uppsträckningssamtalen, exemplen med parallellklienter 

samt belöningar och sanktioner i form av beviljade eller uteblivna permissioner. Utifrån Lipskys 

(1980) resonemang kan samtliga ovanstående strategier förstås som ett sätt för 

frontlinjebyråkraterna att uppnå positiva resultat för verksamheten i form av beteendeförändringar 

från klientens håll i en av frontlinjebyråkraterna önskvärd riktning, då detta skänker legitimitet åt 

arbetet (Ibid:58-59). 

Klienterna menar samtliga att behandlingen är effektiv. Däremot har de ett annat synsätt på 

effektiviteten än vad de professionella har. I många avseenden kan det tolkas som att klienterna i 

själva verket inte svara på frågan om huruvida behandlingen är effektiv utan snarare om de 

professionella är effektiva. Även om det i viss mån talas om livet efter tiden på verksamheten så är 

det ingen som talar om att de tror att behandlingen är effektiv i den mån att de kommer att klara sin 

nykterhet/drogfrihet när de skrivs ut från verksamheten. I stället talas det om effektivitet i form av 

att de professionella är påstridiga. De utformar uppgifter som syftar till att varje enskild klient skall 

få jobba med de problem som de professionella anser är störst för att denne skall kunna ta till sig 

behandlingens fulla innebörd. De professionella anses även som effektiva då de inte tillåter klienter 

att bortse från konsekvenstavlan och hela tiden trycker på för att klienten skall lämna förnekelsen av 

missbruket. Detta förfaringssätt sammanfaller väl med Goffmans (1973) resonemang om på vilket 
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sätt de professionella söker bryta ner den intagnes motstånd genom att utsätta denne för verbala 

angrepp i form av ifrågasättande av den intagnes livshistoria. Goffman (1973) menar att de 

professionella har mycket att vinna på att kunna kullkasta den intagnes, ofta förskönade, livshistoria 

som fråntar denne det egna ansvaret för de händelser som lett fram till institutionsvistelsen 

(Ibid:110-114). Om detta i längden kan klassas om effektivt för en bibehållen drogfrihet och/eller 

nykterhet sägs det dock inget om. 
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7 Slutsats samt slutdiskussion 

De analytiska delarna av texten påvisar framförallt det spänningsförhållande som finns mellan de 

professionella och klienterna samt de olika strategier som dessa båda kategorier använder sig av för 

att komma tillrätta med den problematik det innebär att vara representant för, eller klient vid en 

byråkratisk organisation. I det maktförhållande som uppstår mellan dessa båda kategorier blir det 

inte bara tydligt att olika strategier utvecklas och används utan även att detta är en dynamisk 

process som sker i ett visst samförstånd mellan de professionella och klienterna. Den ena kategorin 

utvecklar således strategier för att svara upp mot de strategier som används av den andra kategorin 

och skapar i slutänden en cirkel som konstruerar såväl klientrollen som den professionella rollen.  

De tolkningar som görs på basis av klientens förflutna legitimerar dennes vistelse på institutionen 

för de professionella och kan man med hjälp av nedbrytning av klientens försvar och självbild även 

få klienten att ”komma till insikt”, har denna bedömning implementerats i klienten som för alltid 

kommer att bära med sig denna roll som en del av sin framitda personlighet. Detta kan i enlighet 

med vad som framkommit i analysen, genom både Goffmans (1973) och Lipskys (1980) 

resonemang, innebära flera olika problem för klienten. Dels kan det få konsekvensen att flera 

klienter erkänner problem som de inte anser att de har, bara för att få tillgång till hjälpinsatser. Detta 

i sin tur är förenat med ett krav på förändrat beteende och ett påtagande av en roll som förändrar 

inte bara klientens syn på sig själv utan även samhällets syn på denne. Samtidigt innebär det även 

att de professionella inte ges möjlighet att behandla klienter som individer utan tvingas att sänka 

sina mål för resultatet av behandlingen och kategorisera in klienter i fack. För att göra detta används 

strategier som innebär att klienten måste ge upp hela eller delar av sin självuppfattning och i stället 

kliva in i en stereotyp roll. Klienternas önskemål negligeras på basis av den erfarenhet som 

fackkunskapen erbjuder och ger de professionella en möjlighet att avstå från implementering av 

brukarmedverkan. Detta görs med motiveringen att klienterna själva inte vet eller förstår vad som är 

bäst för dem.  

Om påtagandet av klientrollen är effektivt för att behandla klientens missbruks- och 

beroendeproblematik står oklart då klienterna som intervjuats för studien, själva inte omtalar 

behandling utav detta som den primära orsaken till vistelsen på verksamheten, utan snarare anger att 

de vill ha hjälp att ändra sin livssituation i övrigt och önskar framförallt få hjälp med sådana saker 

som att finna bostad, arbete, sysselsättning, struktur samt kontakt med andra myndigheter.  Det blir 

således tydligt att klienterna och de professionella har olika tankar om vad som är den viktigaste 

effekten av tiden i behandling.  
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Vad som framförallt har varit intressant med studien, både under den löpande processen som i 

resultatet är insikten om de svårigheter det medför att vara såväl utförare av socialt arbete som 

mottagare av detsamma. Kategorisering av individer utmynnar inte enbart i en möjlighet att 

tillgodose de specifika hjälpbehov som finns, utan även i risken av att påtvinga människor en 

uppfattning om sig själva som för alltid kommer att påverka deras personlighet, samt ett 

reproducerande av fördomar om kategorin. Att bedriva hjälp eller ägna sig åt maktutövning går 

således hand i hand och i spänningsförhållandet däremellan föds olika strategier för att hantera 

detta. Oavsett om det handlar om strategier för att legitimera sitt utövande av socialt arbete eller 

strategier för att få tillgång till den hjälp sin efterfrågas av mottagarna, är det viktigt för alla som är 

yrkesverksamma inom den sociala sektorn att vara medveten om vad dessa strategier får för effekter 

på utövandet av och uppfattningen om det sociala arbetet. Framförallt handlar det om hur stereotypa 

roller och fördomar reproduceras inom det sociala arbetet samt hur ny kunskap lättvindigt kan 

förkastas med hjälp av dessa.  

Om dessa resonemang och antaganden är riktiga försvårar detta kunskapsutvecklingen inom det 

sociala arbetet. Framförallt genom att nya infallsvinklar negligeras och förkastas eftersom de inte 

går ihop med bilden av hur en specifik klientkategori skall behandlas. Detta innebär i sin tur att 

eventuella nya metoder för att behandla missbruks- och beroendeproblematik kan komma att 

förkastas, om dessa inte är förenliga med de organisatoriska ramarna och/eller fackkunskapen inom 

området. Samtidigt finns det en risk att de klienter som befinner sig i nära relation med 

professionella inte vågar eller vill framföra klagomål mot den organisation som den professionella 

representerar och arbetar för. Orsaken till detta är att klienten får känslan av att förlora en tillitsfull 

relation om denne framför klagomål (Jfr. Karlsson & Börjesson, 2011). 

På så vis kan det sociala samspelet mellan klienter och professionella inom missbruks- och 

beroendevården anses utgöra grunden för en oreflekterad praktik, där gamla beprövade metoder 

används av bekvämlighetsskäl på basis av ett gemensamt samförstånd. En oreflekterad praktik som 

utgår från institutionella ramar och regelverk bidrar dock snarare till ett reproducerande av 

maktstrukturer än att vårda och behandla. 

Det är lätt att rikta kritik mot utövarna av det sociala arbetet genom att hävda att dessa handlar 

oreflekterat och snarare ser till organisationens bästa än till klientens. Dock är det viktigt att vara 

medveten om att de professionella i detta avseende gör vad som förväntas av dem utifrån deras 

anställning inom en byråkratisk organisation.  
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”När vi gjort det tror jag att vi kommer att moralisera mindre över anstaltschefer, 

kommendanter, föreståndare och abbotar och i större utsträckning förstå de sociala 

frågorna och problemen vid totala institutioner genom att hänvisa till den under 

liggande strukturella utformning som är gemensam för dem alla” (Goffman,1973:92) 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Ett intressant förslag till vidare forskning skulle vara att ta vidare och mer ingående undersöka det 

resonemang som Runquist (2005) för angående missbruks- och beroendevårdens fokus på att 

förändra klientens beteende i stället för dennes livssituation i övrigt (Ibid). Lämpliga frågor att ställa 

i sammanhanget är vilka effekter ett skifte av fokus skulle resultera i gällande upplevelsen av en 

effektiv behandling, samt hur den praktiska implementeringen av ett sådant arbetssätt skulle kunna 

möjliggöras.  Framförallt skulle det vara av intresse att undersöka om en högre grad av 

brukarpåverkan skulle kunna generera behandlingsformer och hjälpinsatser som inte enbart är 

positiva för cirka hälften av de individer som genomgår behandlingen.  
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Bilaga 1 

Informationsblankett för examensarbete av Therese Frelin & Linda Söderlund  

 

Under delar av hösten 2011 samt delar av våren 2012 genomförde vi en översyn av 

missbruks- och beroendevården i en mindre svensk stad. Den del av översynen som 

behandlade effektivitet ur ett brukarperspektiv indikerade att flera av informanterna hade 

egna önskemål som enligt dem själva skulle kunna förbättra vården, samtidigt som de ställde 

sig tveksamma till sina egna förslag. Detta väckte nya frågor som vi nu är intresserade av att 

undersöka. Framförallt handlar det om vad som händer i relationen mellan klienter och 

yrkesverksamma inom behandlingshem för missbruks- och beroendevård. Vi kommer att 

titta på hur denna relation skapas, vilka skeenden och handlingar som formar den samt vilka 

effekter detta får för missbruks- och beroendevården.  

Syftet med studien är således att; undersöka hur klienternas uppfattning om en effektiv 

behandling påverkas i mötet mellan den professionelle och klienten. 

Frågeställningarna som kommer att användas är följande; 

 Hur beskriver klienterna vid behandlingshemmet en effektiv behandling? 

 Hur beskriver personalen vid behandlingshemmet en effektiv behandling? 

 Förändras dessa föreställningar under behandlingsperioden och i så fall på vilket 
sätt? 

 Hur kan vi förstå förändringen, om en sådan sker? 

För att ha en möjlighet att besvara frågeställningarna och nå fram till syftet ämnar vi i detta 
skede intervjua både klienter och personal, för att på så vis få en mer fullständig bild av de 
aktuella händelserna på behandlingshemmet.  

Varken informanterna, socialarbetarna, kommunen eller behandlingshemmet kommer att 
nämnas vid namn i den slutliga presentationen. I stället kommer dessa att benämnas som 
klienter och yrkesverksamma vid ett behandlingshem för missbruks- och beroendevård i en 
mindre svensk stad.  
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Bilaga 2 

Samtycke att medverka i studien, examensarbete Therese Frelin & Linda Söderlund  

Bekräftar härmed att Jag av intervjuaren fått information och detaljer om projektet.  

Intervjuaren har förklarat att Mitt deltagande i studien är frivilligt och att Jag kan avbryta deltagandet 

när som helst utan att motivera varför.  

Intervjuaren har också förklarat innehåll och syfte med studien, hur lång tid intervjun förväntas ta, 

vad som ska tas upp, hur svaren på frågorna kommer att behandlas samt frågat om Jag vill delta 

studien och bli intervjuad.  

Jag förstår att uppgifterna Jag lämnar i studien kommer att ligga till grund för en rapport eller annan 

form av presentation.  

Jag förstår att mitt namn inte kommer att användas i rapporten eller presentationen och att min 

identitet kommer att skyddas.  

Jag har givits möjlighet att ställa frågor och fått information om vart Jag kan vända mig vid 
ytterligare frågor. 
 

 

 

Intygar härmed att Jag informerats om studien och intervjun samt att Jag vill delta. 

 

Den ……………. 2012 

Namnunderskrift informant    Namnförtydligande informant  

 

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

 

Intervjuarens namnunderskrift  

 

……………………………………………………………………... 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 1 (För personalen) 

 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 Vad är behandling enligt dig? 

 Beskriv en effektiv behandling? 

 Varför anser du att detta är effektivt?  

 Beskriv behandlingen som erbjuds på KBH? 

 Hur avgör ni vilken typ av behandling klienterna behöver? 

 Hur motiverar ni klienterna till behandling? 

 Hur ser era strategier ut när klienterna motsätter sig behandling? 

 På vilket sätt tas hänsyn till klienternas egna önskemål? 

 I vilken utsträckning tas hänsyn till klienternas egna önskemål? 

 Vilket handlingsutrymme har ni för att tillgodose klienters önskemål och behov? 

 På vilket sätt används handlingsutrymmet? 

 Beskriv din relation till klienterna? 

 Har du samma relation till klienterna genom hela behandlingen? 

 Vilka svårigheter kan relationen med klienterna innebära? 

 Vilka strategier används för att lösa sådana svårigheter (om sådana finns)? 

 

 

Intervjuguide 2 (För klienterna) 

 

 Hur länge har du varit här? 

 Har du varit här tidigare? (eller på annan institution) 

 Vilka tankar hade du om behandlingen innan du kom hit? 

 Hur upplevde du behandlingen när du först kom hit? 

 Hur upplever du behandlingen nu? 

 Har din uppfattning förändrats? 

 På vilket sätt har den förändrats? 
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 På vilket sätt har du blivit motiverad att genomgå behandling? 

 Beskriv din relation till personalen? 

 Hur var relationen när du först kom hit? 

 Har den förändrats? 

 På vilket sätt har den förändrats? 

 På vilket sätt tar personalen hänsyn till dina egna önskemål? 

 I vilken utsträckning tar personalen hänsyn till dina egna önskemål? 

 Hur beskriver du en effektiv behandling? 

 Anser du att du får en effektiv behandling här? 

 Vilka är dina behov i behandlingssituationen? 

 Hur lever behandlingen upp till dina behov? 
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Bilaga 4 

Arbetsfördelning 

Studiens båda författare har gemensamt sökt efter samt läst relevant litteratur i form av 

tidigare forskning, litteratur som beskriver teoretiska perspektiv samt litteratur som behandlar 

forskningsmetodik och etiska riktlinjer. Denna litteratur har delats upp mellan författarna för 

noggrann genomläsning. Den litteratur som efter detta ansetts speciellt intressant eller 

relevant för studien har lästs av båda författarna.  

Den presenterade empirin, både i form av intervjuer och dokument har samlats in gemensamt. 

Dock har Therese haft huvudansvar för transkribering av intervjuer samt inhämtning av 

sådant bakgrundsmaterial som rör tolvstegsbehandlingen samt det material som i stort 

beskriver den för studien aktuella kommunens arbete i missbruks- och beroendefrågor.  

Innehållet i den producerade texten är resultatet av gemensamt arbete. Innehållet har bollats 

mellan författarna flera gånger innan beslut fattats, dock har Linda haft huvudansvaret för den 

slutliga uppbyggnaden och formuleringen av texten. 

För textens slutgiltiga layout har Therese haft huvudansvar, dock har även dessa delar 

diskuterats ingående mellan författarna innan slutgiltiga beslut tagits.  

 

 

 


